
Posudek vedoucího na diplomovou práci Karla Kůta
„Waldgirmes v kontextu augustovské doby“
90 stran textu, 86 vyobrazení (černobílé a barevné fotografie, kresby)

Přestože to není z názvu na první pohled patrné, předložená práce je věnována problematice 

počátků římské přítomnosti za Alpami. Toto období velké ofenzivy na přelomu starého a 

nového letopočtu díky novým objevům především posledních dvou desetiletí podstatným 

způsobem posunulo naše vědomosti o rozsahu a průběhu římských vojenských aktivit a jejich 

podobě. Právě archeologická bádání spolu s prospekčními a přírodovědnými metodami 

zásadně změnily stav pramenné základny a přispěly k novému pohledu na danou 

problematiku, jako autor konstatuje na straně 7. 

Samotná práce je rozdělena do 4 kapitol: jako úvod do problematiky autor metodicky 

správně zvolil kapitolu zevrubně hodnotící historické pozadí a situaci předcházející 

Augustově ofensivě. Následně charakterizuje počátky přítomnosti římských legií, dobu 

Drusovy a Tiberiovy ofensivy na střední Labe a k Jutskému poloostrovu. Další část popisuje 

pokus o stabilizaci podrobeného území a popisuje roky 9 př. Kr. – 9 po Kr., následně se 

věnuje bitvě v Teutobutském lese a stručně také Germanikově pokusu o udržení oblastí 

východně od Rýna. V této části autor často cituje práce starověkých autorů, především 

Velleia Patercula, Suetonia, Tacita. Při sestavení textu uvádí řadu především novějších prací, 

což je pro hodnocení tematiky nezbytné, ale v oprávněných případech se nevyhýbá ani 

badatelům starším: cituje např. práce Josefa Dobiáše, Vladimíra Sakaře. 

Po této úvodní kapitole již Karel Kůt přistupuje ke stěžejní otázce své práce:

římské fortifikaci Lahnau-Waldgirmes, ležící nad řekou Lahn v Hesensku. Tato

lokalita, objevená na počátku 90. let od počátku i dnes přináší překvapivá

zjištění: jedná se o obvyklým způsobem opevněnou plochu, která však oproti podobně 

starým lokalitám vykazuje nestandardní prvky, především existenci fora s basilikou v centru

komplexu, dále domy s dlouhými portiky v jeho sousedství. Mezi unikátní nálezy pak patří

především zlomky bronzové, pozlacené jezdecké sochy v zásypu studně. Autor nejprve 

hodnotí strukturu opevnění, zástavby, dále se věnuje nálezům (mince, militária, keramika, 

spony ad.). Tuto část zakončuje kapitola hodnotící význam Waldgirmes: autor se správně 

přiklání k předpokladu, že se v tomto případě jedná o zárodek správního centra, snad 
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budoucího města. Vychází nejen z dostupné literatury ale snaží se toto řešení podložit 

vlastními úvahami.    

Zhodnocení Waldgirmes vyžaduje zařazení do širšího kontextu dalších, dnes již 

poměrně početných fortifikací, které vznikly v době Augustovy vlády v oblasti východně od 

Rýna. Jedná se o dvě oblasti: podél řek Lahn, Mohan, Neckar (kapitola č. 3) a dříve objevené 

tábory podél Lippe (kapitola č. 4). Celkově se jedná o ca 25 táborů, které vznikly právě 

v období rané římské ofenzivy pro Germánům. Každý ze známých táborů je posuzován 

z hlediska opevnění, tvaru, vnitřní zástavby a jejího uspořádání, zmíněny jsou také hlavní 

skupiny nálezů. Problematika je prezentována a posuzována přehledně a stejně tak je 

odpovídající i jejich hodnocení. Závěrečná kapitola pak přináší celkové shrnutí vojenských 

aktivit Římanů ve sledované oblasti, hodnotí fortifikace a jejich význam pro akce v neřímské 

Germánii a do tohoto rámce zasazuje také Waldgirmes, které se zřejmě mělo stát budoucím 

centrem římské správy východně od Rýna.

Jestliže je samotná práce sestavena velmi dobrým způsobem, má logickou strukturu, 

hodnocení jsou odpovídající a formálně správná, a to platí i pro poznámkový aparát, který je 

třeba kladně ohodnotit, nelze to již bohužel konstatovat o jazykové stránce práce. Je zřejmé, 

že autor neměl dostatek času pro odpovídající konečné zpracování především německých 

odborných textů, které se rušivým a nešťastným způsobem objevují v textu: např. „mince 

proniknuté do země“ (s. 21); „zařízení (pův. Anlage ?) Waldgirmes“; „stopy po stání kůlů 

(kůlové jámy ?; s. 24, 25, 27 ad.); „prvky dřevěného uhlí“ (uhlíky; stopy po zuhelnatělém 

dřevu ?; s. 24); „kamenné zdění“ (užití kamene ve zdivu ?; s. 27). Takovýchto míst bychom 

bohužel v práci našli více.

Přes tyto skutečnosti se však domnívám, že se diplomandovi podařilo vypracovat 

velmi kvalitní práci, která si vyžádala dlouhou přípravu a také přímou návštěvu přímo na 

místě zájmu. Díky tomu prokázal, že se dokáže orientovat v odborné literatuře, hodnotit 

hlavní výstupy, vypracovat odpovídající a dobře formulované závěry. Diplomand splnil 

podmínky diplomového úkolu. Tyto skutečnosti činí z práce vhodný podklad pro obhajobu, 

doporučuji ji k dalším řízení pro udělení titulu „magistr“. 

V Praze, 8. září 2011 

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Ústav pro klasickou archeologii




