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Počátky římské přítomnosti ve střední a západní Evropě v době Augustově, vojenská expanze 

jeho vojsk v posledních dvou desetiletích prošly z hlediska našeho poznání rychlým vývojem 

a především výsledky archeologických výzkumů o této problematice přinesly nová a 

překvapivá zjištění. Není proto divu, že si tuto problematiku Markéta Šálová stanovila jako 

téma své bakalářské práce. Jak píše v krátké úvodní kapitole, pokusila se porovnat a 

zhodnotit písemné a archeologické prameny, které navíc podrobila statistickým hodnocením. 

Metodickým postupem (který však není podrobněji stanoven), se jí stalo zevrubné 

hodnocení historických pramenů, dále analýza a porovnání dočasných táborů z území, kam 

směřovala ofenziva římských vojsk a konečně porovnání měřitelných parametrů jednotlivých 

fortifikací.  

 V druhé kapitole se autorka věnuje zhodnocení historického rámce římské invaze za 

Alpy: nejprve rozebírá životopis Octaviana Augusta, následující kapitola přináší přehled 

historie Marobudovy říše, jeho působení na našem působení. Strany 19 až 27 jsou vyhrazeny 

pro 5. a 6. kapitolu, které přibližují samotné vojenské akce Augustovy doby na pravém břehu 

Rýna a obecně pak římskou politiku vůči Germánům. V závěru kapitol přináší také stručné 

zmínky o archeologických nálezech z těchto oblastí. V následující části se již autorka 

podrobněji věnuje samotným fortifikacím, nejprve se zabývá dějinami bádání a poté již 

zevrubně hodnotí písemné prameny k římským, především dočasným táborům (kapitola 8). 

Hlavními autory, ze kterých vychází, jsou Fl. Vegetius Renatus a Pseudo-Hyginus.   

   Hlavní částí práce je 9. kapitola, ve které je podrobně popsáno dvanáct fortifikací ze 

sledované oblasti. Při popisu jednotlivých táborů (jejich dispozice, struktura i nálezy) autorka 

zvolila ustálený postup, takže text je přehledný a srozumitelný. V případě objevení římské 

fortifikace na Mušově však rok 1927-8 nelze považovat za dobu objevení augustovských 

situací. Hodnocení významu Mušova-Neurissenu je i dnes poměrně problematické, ale 

autorka se v této části práce snaží objektivně hodnotit vyslovené hypotézy. Na tuto část 

práce navazuje tabulka, ve které M. Šálová hodnotí jednotlivé prvky opevnění, rozlohu a tvar 

táborů. Ve statistickém zhodnocení se následně pokusila vytvořit skupiny táborů a na 



základě typických prvků podat jejich charakteristiku. Zde jako poněkud problematické 

hodnotím konstatování o dispozicích: nejčastějším pravidelným tvarem je opravdu 

lichoběžník, ovšem mnohem charakterističtější je skutečnost, že většina augustovských 

táborů má tvar nepravidelný, vycházející z povahy a utváření terénu. Na tomto místě je třeba 

konstatovat, že tábory Augustovy doby ještě patří do skupiny s neustáleným půdorysem, 

který se přesněji kodifikuje až o několik desetiletí později. Jde-li o rozlohu táborů, ta je 

důležitým prvkem, podle kterého lze usuzovat na velikost jednotky v táboře (legie, auxilia). 

V práci však tato skutečnost není podrobněji zhodnocena.  

 V závěrečném shrnutí se autorka zamýšlí nad důvody a dopady Augustových těžení a 

hodnotí v předchozím textu zmíněné skutečnosti. Zde se jí podařilo charakterizovat 

podstatné skutečnosti a objektivně zhodnotila řadu dosud vyslovených tezí, ke kterým 

připojila vlastní komentář. 

  Práci se však nevyhnula řada překlepů, nepřesností a stylistických neobratností. Např. 

na s. 9 Lepisdus místo Lepidus, na s. 31 prétorium místo praetorium, na s. 33 Strahov 

namísto Stražkov. Formulačně není příliš obratné    …nestálo za tím gesto vypočítavosti… (s. 

9); dále na straně 16 v úvodu 4. kapitoly „Výjimkou je, že to byla říše, alespoň tedy v římské 

pojetí“; s. 17 „…co se týče hospodářského rozkvětu tohoto státního útvaru, ty byly celkem 

dva…“; s. 22 „…sporných zůstává několik otázek ohledně důvodů tažení. Jedním ze sporných 

bodů je důvod akcí…“; na s. 30 „po zachycení praetoria“ (vytyčení ?). 

 

 Přes tyto skutečnosti je však možné konstatovat, že autorka splnila cíle uvedené 

v zadání práce, prokázala orientaci v dané problematice a prostudovala základní literaturu, 

odpovídajícím způsobem problematiku zpracovala podala její hodnocení. Z těchto důvodů 

považuji předloženou bakalářskou práci za vhodný podklad pro obhajobu a k dalšímu řízení 

k udělení titulu „bakalář“. 
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