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Způsob, počátky a intenzita prosazování římského vlivu a středomořského životního stylu 

v nových římských provinciích a oblastech v jejich sousedství patří již po dlouhou dobu 

k otázkám řešeným generacemi badatelů. Tuto problematiku si pro svoji bakalářskou práci 

vybrala také diplomandka: sleduje situace v Britanii a pokouší se charakterizovat hlavní prvky 

a trendy tohoto složitého procesu. Práci proto rozdělila do několika kapitol: po úvodním 

vymezení studované problematiky a charakteristice hlavních okruhů práce se věnuje situaci 

v předřímském období, pro které je charakteristické keltské osídlení. Pro postižení 

romanizace je pochopení této starší fáze nezbytné. Autorka stručně charakterizuje strukturu 

osídlení, výšinná sídliště, řemeslnou produkci i strukturu předmětů dovezených 

z kontinentální Evropy. Zde zmiňuje kovové nádoby, transportní amfory typu Dresel I a II, 

podobně jako je tomu v Porýní, nebo ve středních Čechách. Předměty římské provenience, 

které se do místa „určení“ dostaly prostřednictvím řady dalších obchodníků, zde můžeme 

předpokládat že nikoli pouze římských. V tomto ohledu by jistě bylo zajímavé srovnání 

s oblastmi evropských provincií, hodnocené např. v pracích M. Erdricha. 

Na počátku 1. století př. Kr. a v jeho první polovině dochází ve sledované oblasti 

k výrazným společenským a ekonomickým změnám, jako jeden z jejich projevů je v práci 

uváděn počátek mincovnictví a aktivní užívání tohoto druhu platidla, podobně jako i v jiných 

oblastech keltského světa pod helénisticko-římským vlivem. Je možné spojovat tuto 

skutečnost s příchodem nového obyvatelstva (Caesara BG V, 2; v práci na str. 13), nicméně i 

tato skutečnost měla jistě své důvody ve změnách situace (politických, ekonomických) na 

kontinentě a především postupně sílícím římským vlivem (str. 14).   

Pro samotný proces romanizace je v počátcích důležitá především Caesarově 

vojenská aktivita v Britanii (kapitola 2.2, s. 15), který sice nepřinesla výraznějším posun 

romanizace, Britanie byla díky tomu začleněna do římského vlivu. Zásadní změny v osídlení 

sladované oblasti autorka charakterizuje v následujících kapitolách (str. 15 – 25). Rozděluje 

osídlení do hlavních oblastí, věnuje se kmenové struktuře osídlení, popisuje sídliště, 

nekropole, sleduje hlavní ekonomické i obchodní aktivity. V této části na řadě míst využívá 

starověké prameny, pochopitelně především Caesara. Druhá kapitola je zakončena shrnutím, 
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které však nepříliš šťastně nese označení závěr (opakuje se také u dalších kapitol; str. 31, 38, 

49). Přestože kontakty s Římem v následujícím období (doba Augustovy vlády), je jistě pro 

vlastní romanizaci důležité především ovládnutí Britanie v době Claudiovy vlády. Je jistě 

oprávněné konstatování, že situace v Římě byla jedním z důvodům, jež vedl Claudia k invazi 

do Britanie (s. 26). Domnívám se, že však nešlo (podobně jako v době augustovské ofenzivy) 

platí také pro dobu Augustovy vlády a jeho germánskou aktivitu. Obecně lze konstatovat, že 

šlo o období konstituování římské vnější politiky vůči evropským, zaalpským kmenům, která 

nakonec po této „invazní“ periodě vyústila v defenzivní fázi, budování limitů (tzn. ORL,

Hadriánův a Antoninův val, etc.). Tomuto období je věnována 3. kapitola, kde diplomandka 

podrobně popisuje působení římských legií a jejich postup v jednotlivých vojenských 

kampaních, aby konečně v 70. a 80. letech 1. století po Kr. byly připravena východiska pro 

následnou romanizaci. O té zevrubně pojednává 4. kapitola. 

Úvodní část 4. kapitoly je věnována romanizaci jako společensko – ekonomickému

procesu. Autorka stručně charakterizuje jednotlivé teorie a následně se přiklání k názoru 

Webstrovu a především Milletovu, který romanizaci chápe jako dvojsměrný proces 

vzájemného pronikání a ovlivňování obou oblastí, římského světa i původního obyvatelstva. 

Rychlý proces romanizace přitom sleduje především v nejrozvinutějších oblastech se 

stratifikovanou kmenovou správou (str. 38), které měly nejlepší předpoklady pro přijímání 

nových trendů.  V tomto ohledu se také pochopitelně nejvíce blížily středomořskému 

prostředí. K těmto převratným změnám patří především změna sídleních struktur, 

charakterizovaná vznikem měst (coloniae, municipia) a venkovských vil. Zde je možné 

sledovat podobné trendy jako např. v evropských provinciích. Další důležité prvky 

romanizace lze spatřovat také v materiální kultuře, uměleckém řemesle a sochařství: zde je 

autorka oprávněně prezentuje především na raně římských reliéfech, kde se v umění 

projevují prvky místní tradice, doplněné aspekty souvisejícími se snahou zdůraznit svoji 

příslušnost k římskému prostředí (str. 41, 42). 

Při sledování vývoje a romanizace v provinciích je důležitým okruhem také 

problematika náboženské sféry (kapitola 4. 4). Autorka se věnuje nejen novým  kultům – ať 

už tradičním římským, nebo prosazování císařského kultu či orientálních kultů – ale zmiňuje 

také okruhy a božstva gallo-římská. V tomto ohledu by jistě bylo zajímavé podrobněji 

posoudit význam oficiálních kultů, jejich provozování a zaměřit se také na míru nových 
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trendů především v osobní, soukromé oblasti, kde by bylo možné tyto otázky lépe 

charakterizovat. 

Jako jeden z okruhů, jemuž by v souvislosti s romanizací měla být věnována větší 

pozornost je dle mého názoru role armády. Na tomto místě nejde o její „imperiální“ složku, 

ale o nezaměnitelnou civilizační roli, kterou v následujícím rozvoji provincií měla. 

Autorka shrnula hlavní a podstatné prvky romanizace Britanie, snažila se uvážlivými 

formulacemi vystihnout její charakter. Přesto by bylo vhodné, kdyby přistoupila k pokusu o 

definici tohoto procesu, jeho periodizaci. Je pochopitelné, že v bakalářské práci není možné 

podobné složité procesy jednoduše definovat – to je jistě jednou z možností dalšího 

odborného směřování autorky. Práce je doplněna odpovídající a kvalitní obrazovou přílohou, 

která vhodně doplňuje text.  

Předložená práce dokládá, dobrou orientaci překladatelky v dané problematice, D. 

Bělohoubková prokázala schopnost práce s prameny a odbornou literaturou, zvládla jejich 

utřídění a formulovala odpovídající zhodnocení. Z těchto důvodů považuji předloženou 

bakalářskou práci za vhodný podklad pro obhajobu a k dalšímu řízení pro udělení titulu 

„bakalář“

V Praze, 8. září 2011

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze    




