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Předkládaná magisterská práce se zabývá zpracovanlm římských spon na území Čech 
v prvních dvou stoletích po Kr. Téma práce je tedy materiálové, ale potřebné, dosud 
komplexně nezpracované a má klíčový význam nejen pro chronologii starší doby římské, ale 
rovněž pro studium římských importů v barbariku jako celku, pro zkoumání sociální struktury 
a rekonstrukci oděvu u polabských Germánů, k nimž naše území v době římské náleželo. 
Základem magisterské práce M. Pecinovské je katalog (78-149), který je sestaven výhradně 
ze známých a už publikovaných nálezů. Z těchto pramenů některé spony autorka měla 
v ruce, většinu zřejmě nikoli. To je patrné v morfologii a klasifikaci spon, u nichž někde chybí 
metrické údaje, naopak někde je uveden údaj o váze, u materiálu nerozlišuje mezi bronzem 
a mosazí apod. Slovní část kalogu je doplněna obrazovou přílohou (tab. I-XXXII). Pokud jsou 
kresebné obrázky přebírány z literatury, měly by mít jednotné měřítko, resp. měřítko na nich 
by nemělo chybět. U starších kreseb, kde nejsou důležité části vykresleny, měla autorka jít 
přímo do materiálu a znovu a podrobně spony zdokumentovat. 
Není důležité do jaké míry je katalog podrobný v popisu spon, ale důležité je, aby byl funkční 
a přehledný. Způsob řazení spon podle typů a dále podle lokalit je méně přehledný. Chybí 
soupis lokalit, neboť ten, který je proveden podle okresů, spíše zastírá jiný vážný problém 
celé práce a tím je neexistence jakékoli mapy (celkový výskyt římských spon v Čechách, 
výskyt jednotlivých typů a to nejen v Čechách, ale i v barbariku). Materiálovou práci takového 
významu, jakou představují spony, nelze psát bez kartografického zpracování. 
S tím souvisí problematika nálezového kontextu. Do dnešních dnů převažoval názor, že 
těžiště římských spon je v žárových hrobech. Nové výsledky naopak ukazují obrovskou 
koncetraci germánských, ale i římských spon v povrchových vrstvách labsko-germánských 
sídlišť včetně českého teritoria. V některých případech je patrné, že těchto artefaktů bude 
více právě v sídlištním prostředí. Je zřejmé, že tyto nálezy nemohly být autorce k dispozici. 
Měla však vytěžit poznatky z ostatních nepublikovaných pramenů, které jsou dostupné 
v muzejních sbírkách. 
Typologie spon v zásadě vychází ze všech hlavních prací, které autorka podle mého názoru 
velmi pečlivě studovala. Z tohoto důvodu je typologické určení provedeno až na některé 
artefakty bez vážných připomínek. K těm nemnohým, u nichž klasifikaci nelze akceptovat, 
patří: 

1) Plechové destičkovité spony se zvířecími motivy (s. 34-35, 147, tab. XXXII:5-8) nepatří 
k římským výrobkům a byly zhotovovány polabskými Germány až v mladší době římské, 
zejména C1b-C2 (částečně už od C1a). 
2) Řada emailovaných destičkovitých spon na našem území není porýnské, ale podunajské 
provenience, o čemž se lze přesvědčit z necitované práce A. Vadayové 2003 (Cloisonné 
8rooches ... ). 
3) Spona z tišického hrobu 98 (s. 124, tab. XXI: 1 O) nepatří k typu Almgren 67b, ale jde o 
zvláštní variantu noricko-panonských výrazně členěných spon apod. 
Dělení spon římsko-provinciálních na západní, destičkovité nejasné provenience a 
podunajské, platí zejména pro stupeň 81, jiná je situace ve stupni 82, event. 82/C1, tedy 
v období, ve kterém je patrné ještě daleko větší spektrum spon a kdy se objevují i různé 
deriváty, využívající římské i barbarské technologie, výzdoby apod. 
Další závažnou oblastí ve zkoumání římských spon je chronologie. Kontext chronologický, 
který by měl být zde klíčový, je výrazně opomenutý. To se týká už vstupního 



chronologického vymezení posuzované magisterské práce: "Chronologickým rámcem této 
práce je však pouze starší doba římská. Ta je v této práci vymezena nastolením římského 
císařství na straně jedné, a Markomanskými válkami na straně druhé. Jakkoli by se zdálo, že 
mladořímské spony by zde své místo mohly rovněž najít, domnívám se, že již představují 
kapitolu podmíněnou zcela odlišnými faktory." (s. 1). Takto charakterisovat významné období 
na území, které bylo důležitou součástí barbarika, je poněkud zjednodušené už z toho 
důvodu, že bádání o chronologii doby římské pro středoevropské barbarikum je dnes 
zejména zásluhou K. Godtowského, J. Tejrala, M. Mqczyríské, T. Kolníka, A. Kokowského, J. 
Bemmanna ad., výrazně dále, než tomu bylo v době H. J. Eggerse. Žádná z těchto prací ke 
chronologii není v posuzovaném magisterském spisu citována. 
Celá problematika římských spon v barbariku souvisí také s vhodným časovým vymezením. 
Domnívám se, že v práci, resp. v zadání práce, měla být zakomponována i problematika 
přechodného stupně B2/C1, resp. B2b, B2/C1-C1a, tedy problematika 2. století, resp. období 
před a po markomanských válkách, včetně těchto klíčových událostí, které měly zásadní 
význam pro vývoj celého středoevropského barbarika. Zatímco spony z počátku doby římské 
(Eggers A, B1) byly už podrobně zpracovány a publikovány, sponám stupně B2, event. 
B2/C1, kterými se v českém prostředí badatelé příliš nezabývali, autorka věnuje rovněž 
minimum pozornosti. Práce tedy budí dojem, že je jen jakýmsi shrnutím dosud známých 
pramenů a poznatků pro stupeň B1, doplněné o některé spony stupně B2. 
Rozhodně daleko větší prostor měl být věnován vyhodnocení a významu spon, obsažených 
v krátké kapitole "Závěr" (s. 64-69). Výsledky předložené práce lze shrnout do několika bodů: 
a) Byla provedena typologická analýza (nejlepší část práce); b) Chybí podrobná 
charakteristika chronologického přílivu římsko-provinciálních spon, je jen nastíněna 
v hrubých konturách (nejslabší část práce); c) Hlavní pozornost věnuje významu římských 
spon v sociální struktuře labsko-germánské společnosti starší doby římské. To je rozhodně 
důležité, ale i zde najdeme některé nesrovnalosti, a to zpravidla tehdy, když má samostatně 
hodnotit prameny a poznatky. Např. všechny kostrové hroby s římskými sponami 
nereprezentují ve starší době hroby průměrné. Hrob Č. IV (r. 1948) z Prahy-Bubenče patří 
do kategorie bohatých pohřbů, jenž byl vybaven i římskými bronzovými nádobami, bohatě 
vybavený je i hrob z Kropáčovy Vrutice apod. O počtu spon v hrobech, tedy jevu, kterému se 
věnuje M. Pecinovská v rámci sociálních aspektů, existuje bohatá literatura. Tuto skutečnost 
autorka pouze konstatuje, aniž by ji srovnala alespoň ze základními pracemi (GebClhr 1976, 
Der Trachtschmuck ... nebo Tempelmann-Mqczyríska 1989, Oas Frauentrachtzubehbr ... ). 
Vzhledem k tomu, že autorka vypracovala poměrně podrobný soupis a provedla fundovanou 
klasifikaci spon včetně základního vyhodnocení, i s přihlédnutím ke všem svým kritickým 
připomínkám zejména k chronologii a absenci kartografického zpracování, doporučuji práci 
klasifikovat stupněm dobře. 
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