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Jana Forró: Domy doby římské a stěhování národů v Čechách. Praha. 
 
 
 Magisterská práce navazuje na téma bakalářské práce, v níž se autorka věnovala 
laténským polozemnicím. Téma bylo vybráno i proto, že magisterská práce měla směřovat 
k porovnání domů v době laténské a římské. Magisterská práce měla být rovněž rozšířena o 
téma tzv. nadzemních domů. 
 V úvodu autorka nastiňuje terminologii, metody, cíle práce a kritiku pramenů. Jedná 
se ovšem spíše o volnou úvahu na daná témata, než jasně strukturovaný text snažící se 
objasnit autorčiny úvahy a postupy. Některé pasáže jsou špatně umístěny (např. důvody 
vyřazení některých konkrétních objektů nepatří do obecného úvodu a když, tak zcela jistě ne 
do metod a cílů, ale do kritiky pramenů, apod.). Ani s pomocí úvodu není čtenáři jasné, jakou 
terminologii autorka nakonec zvolila, jaké konkrétní otázky si kladla a jak na ně chtěla 
odpovídat. Konkrétnější, úplnější a celkem na slušné úrovni je kapitola o dějinách bádání. 
Vývoj bádání o sídlištních stavbách resp. sídlištích doby římské a stěhování národů je popsán 
správně, pokud jde o chronologii terénních výzkumů. Pokud jde o interpretace, překvapuje, že 
autorka zcela opomenula, jak se k sídlištím doby římské a stěhování národů stavěly syntézy 
českého pravěku. Přitom právě tyto syntézy přinášely většinové názory své doby. 
 Velmi mnoho textu je věnováno typologii polozemnic. Je chvályhodné, že se J. Forró 
snažila učinit si samostatný pohled na jejich třídění, avšak uvádění typů polozemnic např. 
Leube A, Droberjar A, Forró A, působí nejen komicky a je redundantní, ale je i otázkou zda 
jde o metodicky správný postup. Logičtější a jistě přínosnější by bylo vytvořit ze všech 
typologií jedinou (tedy včetně typů, které se v Čechách nevyskytují) a na tu odkazovat. Velmi 
by to usnadnilo práci s textem, ve kterém autorka i čtenář vyplýtvají příliš energie, aby např. 
dekódovali, že polozemnice Leube D1, Droberjar B1, a Forró C1 jedno a totéž jest. 
V neposlední řadě by jediná typologie usnadnila zjišťování, ve kterých evropských oblastech 
se jednotlivé typy vyskytují apod. Pozitivní na této skutečnosti je snad jenom to, že dokládá, 
že se autorka natolik ponořila do bádání o době římské, že pochytila manýry některých 
badatelů vytvářet typy čehokoliv, aniž by bylo zřejmé proč, jen aby je mohli označit svým 
jménem.  

Závažnější ovšem je, že v kapitole Typologie podle nálezů v Čechách, se o vlastní 
typologii prakticky nepíše, ta je vyřízena v prvním odstavci a na obr. 4. – a nutno dodat, že 
zcela dostatečně. Zbývající text je nadbytečný a zmatečný, zčásti se zabývá převody mezi 
typy dle Leubeho, Droberjara a Forró a zčásti se poněkud chaoticky zabývá charakteristikami, 
které nejsou součástí typologie (datování, rozšíření typů, orientace apod.), a které by patřily 
nejspíše do vyhodnocení a avšak jistě ne do typologie. 

Následuje kapitola s názvem Vlastnosti polozemnic, za kterým se skrývá vyhodnocení 
dat získaných shromážděním údajů o 131 polozemnicích. Dílčí hodnocení se skrývají za 
obecnými názvy Přírodovědný aspekt, Chronologický aspekt, Konstrukční aspekt a Funkční 
aspekt, závěrečné shrnutí se jmenuje Vzájemné vztahy mezi jednotlivými znaky. Pod 
mnohoznačnými názvy se skrývá i mnohoznačný obsah, který sice přináší zajímavé postřehy 
o nadmořské výšce (souvisí nějak s typem polozemnic?) či rozměrech jam apod. ale jde o text 
dosti neuspořádaný. Např. shrnutí „chronologického aspektu“ neříká prakticky nic. A přitom 
by přehledná tabulka typů s datováním vše vyřešila. Konstrukční aspekt sice přináší grafy 
šířek, délek a ploch polozemnic, ale jejich náležité zhodnocení autorka neprovedla. Ač se na 
jiných místech odvolává na vysoce sofistikované analýzy, zde se spokojuje s poněkud 
svévolným tříděním na průměrné, pod- a nadprůměrné hodnoty aniž by sdělila, jak určila 
podprůměr. To u autorky zvládající (alespoň dle úvodního prohlášení) faktorovou analýzu 
udivuje, stejně jako školácké chyby ve vydělení např. podprůměrných šířek – např. od 1,2 do 
2,5 m a průměrných šířek od 2,6 do 3,9 m. Kam tedy spadají polozemnice široké 255 cm? 



Hodnocení rozměrů, které by mohlo přinést velmi zajímavé poznatky se zcela ztrácí v záplavě 
neutříděných údajů. Z nich nelze vyčíst odpovědi na elementární otázky, jako např. zda se 
mění rozměry v čase, nebo v závislosti na typu polozemnice apod.  

Čtenář by očekával, že na podobné otázky dostane odpověď v části o vzájemných 
vztazích znaků. Ne, že by se autorka o jejich postižení nepokoušela, ale snažení se jí 
nepodařilo dotáhnout do konce. Možná i proto, že nezvolila optimální metody. Cosi zřejmě 
řešila za pomoci faktorové analýzy, ale to většinou nestihla vyhodnotit a zařadit do práce – 
jinak si nelze vysvětlit existenci deseti korelačních matic, které nejsou číslované a na které 
v textu vůbec neodkazuje. Čtenář sice může vidět, že obsahují spousty červených a černých 
čísel, ale k čemu jsou dobré, mu autorka pečlivě tají. Jen výjimečně se lze dozvědět, že 
z výsledků matematických analýz např. vyplývá, že v rovinatých regionech se polozemnice 
většinou nacházejí na rovných terasách, kdežto v hornatějších regionech jsou zase spíše na 
svazích... Přitom si čtenář uvědomí, že práce neobsahuje žádnou mapu, na které by byly 
vyneseny lokality, se kterými autorka pracuje. Ač J. Forró nasbírala patrně dosud největší 
soubor dat o polozemnicích doby římské a stěhování národů, smysluplně a hlavně přehledně 
je vyhodnotit nedokázala. 

Otázkou ovšem zůstává, zda i ona shromážděná data jsou v pořádku. J. Forró např. 
uvádí z Mlékojed 13 polozemnic. Autorka výzkumu K. Motyková (1981; 2006) jich přitom 
uvádí 40. Kde je zbytek se čtenář nedozví. V katalogu i ve vyhodnocení totiž chybí jakékoli 
údaje o sídlištích, v kritice pramenů se rovněž nic nedočteme. Přitom v nálezových zprávách z 
Mlékojed, se kterými autorka pracovala, a které cituje, je polozemnic minimálně 20! Tyto 
skutečnosti i tak nepřesvědčivé výsledky hodnocení ještě dále relativizují. Na spěch a 
nepozornost v této pasáži ukazuje i práce s literaturou. Např. na str. 42 se hodnotí osídlení 
z doby stěhování národů dle Salač 2008, 157, na kteréžto straně v knize se o tomto tématu 
vůbec nepíše a kromě toho autorem textu je E. Droberjar. Bohužel na očekávané srovnání 
s dobou laténskou ve vyhodnocení nedošlo. 

Následuje velmi zajímavá a svým způsobem novátorská kapitola o nadzemních 
stavbách, představující zřejmě jejich dosud nejúplnější přehled.  

Kapitola o konstrukcích shrnuje poznatky na toto téma jak u polozemnic tak u tzv. 
nadzemních staveb. Tato část je jen o něco lepší než kapitola o vlastnostech polozemnic. I zde 
však postrádám kritiku pramenů, která by např. ukázala, zda na základě dokumentace lze 
vždy odlišit kůlové jamky od sloupových apod. I zde se jednoznačné hodnocení vytrácí 
v záplavě slov. Kde jsou ty doby, kdy J. Hricáková v bakalářské práci užívala přehledné 
grafy, kdy si čtenář mohl jednotlivá tvrzení a závěry snadno ověřit v přehledném katalogu 
apod.  

Kapitoly o vztazích polozemnic a nadzemních domů a o funkcích zahloubených a 
nadzemních staveb představují slušnou kompilaci shrnující současný stav bádání. 

Samotný závěr představuje text natolik univerzální, mlhavý a nekonkrétní, že by mohl 
být připojen takřka k jakékoliv diplomové práci, ba mohl by být úspěšně přednesen v mnohé 
parlamentní debatě. 

Smysl appendixu čtenáři uniká, byť jako vedoucí práce vím, že zpracování materiálu 
ze Zalužan stálo J. Forró nemálo úsilí. Škoda, že jej nedokázala více zhodnotit. 

Celá práce působí dojmem, že hrozící termín donutil autorku práci narychlo ukončit, 
aniž by stihla nashromážděný materiál (skutečně dosud největší soubor dat k tématu) 
zrevidovat, lépe utřídit a hlavně přehledně vyhodnotit. I tak však práce splňuje požadavky 
kladené na magisterskou práci. 
Navrhovaná kvalifikace: velmi dobrá. 
 
 
V Praze 3.9. 2012                                                                   doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 


