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Předložená magisterská práce se věnuje raně středověkým ochranným militáriím a to na 

podkladě nálezů z českomoravského území, zasazených do širších chronologických 

i územních (evropských) souvislostí. Takto koncipovanou studii moderní české bádání dosud 

postrádalo. Množství nálezů jednotlivých kategorií těchto mi litárií ovlivnilo rozsah 

příslušných kapitol. Nejobsažnější je kapitola o přílbách, stručnější o kovové zbroji a relativně 

nejkratší o štítech. Autor provedl soupis jednotlivých nálezů, podrobně je popsal 

a chronologicky zařadil. Každou ze tří kapitol uvedl krátkým historickým náčrtem vývoje 

těchto militárií. Kladně je nutné hodnotit autorovu snahu všechny nálezy poznat v reálu 

(nikoliv pouze z literatury), což předpokládalo např. studium v rakouských sbírkách. Jako 

srovnávací materiál použil autor i zahraniční nálezy, dále přihlédl k historickým zprávám 

a rovněž tak k vyobrazení těchto militárií v různých rukopisech, na rytinách i na mincích. 

Práci považuji za zdařilou a nemám k ní kritické výhrady. Pouze chovám určitou skepsi 

k nálezům kroužků na pohřebišti v Devínské Nové V si, zda se vůbec jedná o zbytky 

kroužkové zbroje. Dále bych si přál vysvětlení, jaký pád (z jaké výšky) by mohl zdeformovat 

nánosek u svatováclavské přílby. Jakým způsobem byla zdeformována i přílba z Olomouce

probošství? 

V populárních pracech je možné odkazovat na české překlady písemných historických 

pramenů, v odborných studiích to však není možné. Každý výklad je vždy výkladem a někdy 

i nepřesným (to se týká i autorem vzpomenutých odlišných překladů zprávy Ibrahima ibn 

Jakuba). Kosmovu kroniku nelze proto citovat z (byť moderních) českých překladů. Jako 

drobnou poznámku uvádím, že na Rubín již Wogastisburk nelokalizuje ani J. Bubeník, 

ačkoliv dříve tuto hypotézu hájil. 

V práci nalézáme pouze drobné formální a gramatické prohřešky. Např. mylné psaní slova 

Frankové s malým "ť'. V seznamu literatury chybí u některých citovaných prací stránkový 

rozsah. 

Předložená práce překračuje požadavky kladené na práce magisterské. Autor prokázal 

výbornou znalost studovaných archeologických pramenů i příslušné odborné literatury 

a rovněž schopnost s nimi samostatně kriticky pracovat. Práci doporučuji k dalšímu řízení. 
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