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Po úvodu, ve kterém se autor vyjadřuje obecně i osobně k námětu dnes stále 

aktuálnímu, následuje přehled historických událostí v Augustově době, zejména v tehdejší 

politice Říma vůči Germánům na severu, bitvou v Teutoburském lese a událostmi 

následujícími po Varrově porážce. 

Druhá kapitola probírá podrobně, co bylo nalezeno ve Waldgirmesu a diplomand se 

pokouší o hodnocení situací a nálezů na podkladě dosavadních nálezových zpráv a 

publikovaného materiálu; zřejmě i sám navštívil danou lokalitu. Třetí kapitola je věnována 

dalším raně římským lokalitám z doby Augustovy mezi středním Rýnem a Labem, čtvrtá pak 

oblasti okolo řeky Lippe.  

Text byl zřejmě z větší části rychle překládán z německých předloh a je leckde velmi 

kostrbatý. 

Z drobností je zřejmým lapsem na str. 43 – Niobé na gemě drží bratra místo správně 

syna. 

Na str. 47 jde o signa, nikoli jako v překladu o prapory, ty by venku dlouho 

nevydržely. 

Na str. 49 niva nebyla zasypávána, ale zaplavována. 

Str. 53 četné stopy stání kůlů - místo správně kůlových jamek. 

Str. 54 „poloha nálezových pozorování ve vlhkém prostředí“ je velmi neobratná 

formulace. 

 Str. 71 za změny doby - místo správně letopočtu. 

Str. 72 nahoře: nestál v souladu -  místo správně v nesouladu. 

Str. 76: jezdecké sochy, připisované Augustovy m. správně Augustovi. 

 

K diskusi o zvláštních nálezech by mne zaujal autorův názor k zastoupení falér apod. 

předmětů z východu (Haltern i jinde), destička z Oberadenu; destičkovitá spona patří do 

podobné kategorie jako perla (s. 43) - jak se tam tyto předměty dostaly – auxiliární jednotky 

z východu, obchodní styky  ? 



Zajímavá je poznámka na několika místech o zbytku laténského obyvatelstva – 

podobné zůstalo i v Manchingu (s. 49) a i u nás se začíná soudit, že keltští řemeslníci žili u 

nás i za Marobuda (jehož jméno je navíc keltské, nikoli germánské). 

 Závěr shrnuje výsledky, ke kterým diplomand dospěl ve velmi rozumné formě i 

obsahu, s jeho promyšlenými závěry lze sotva nesouhlasit. 

Texty k dostatečně početným a informativním obrázkům by bylo výhodnější zařadit 

pod ně, když už jejich čísla stejně musela být zařazena. 

Práce prozrazuje nadšení diplomanda a jeho hluboký zájem, oddanost  danému tématu, 

prokazuje schopnost se orientovat v složité situaci nových nálezů a různosti pokusů o jejich 

interpretaci. Všímá si i obdob se situací na našem území v době Marobudovy říše. Jde o první 

přehled v češtině k danému dnes velmi aktuálnímu tématu a přes své nedostatky, způsobené 

zřejmě chvatností konečné formulace textu, je užitečný pro všechny, kdo se o dané téma 

zajímají. 

Rozhodně si recenzovaná práce zaslouží, aby byla předložena k obhajobě a k dalšímu 

řízení za účelem získání hodnosti magistra historických věd. 
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