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Nálezy římského původu ve středních Čechách 

Úvodní kapitola podává přehled doby římské v Čechách, druhá stručně pojednává o 
importech , jejich vypovídací hodnotě a o cestách, kudy přicházeli. Čtvrtá  shrnuje importy  
podle jednotlivých kategorií  - bronzové, stříbrné a skleněné nádoby, terra sigillata a běžná  
římsko-provinciální keramika jednotlivých kategorií, opasky, spony a militaria. 

5. kapitola se zabývá chronologií importu, 6. kontextem importovaných předmětů na 
sídlištích a pohřebištích, 7. kapitola shrnuje výsledky a srovnává údaje v jednotlivých 
kapitolách do celkového syntetického přehledu. Připojen je pečlivě sestavený katalog 
římských importů ve středních Čechách a 60 obrázků. 

Jde bezpochyby o práci velmi pilnou a pečlivou, její autorka na ni vynaložila mnoho úsilí a její 
píle i pečlivost si zasluhují vysokého ocenění, ve srovnání s podobnou prací Vladimíra Sakaře 
představuje velký krok vpřed v počtu známých importů i v rozsahu dokumentace o jejich 
nálezovém kontextu, který je z nových  výzkumů daleko lépe znám. 

Mezi nedostatky, které by pro případnou publikaci diplomové práce magisterské, bylo 
vhodné doplnit, paří zřejmě, že se autorka vyhnula srovnání svých seznamů různých kategorií 
importů s nálezy mincí, jejichž počet v současné době velmi vrostl (srov. nový katalog 
Militkého). Také by bylo vhodné rozšířit úvahy o možnostech interpretace sesbíraného 
korpusu a leckde na internetu i jinak dostupnou informací o nových nálezech detektorářů. 
Např. nový depot zbraní z Chomutovska otvírá možnost úvah o rituálech obětí po vítězné 
bitvě či tažení, podobných známějším ve Skandinávii, pozornosti by si zasloužily i možnosti 
jednak kořisti, jednak darů a výsluh ze služeb v pomocných římských oddílech,  případně o 
odměnách, jaké byly zřejmě získávány po účasti germánských oddílů, jako tomu bylo např. 
po bitvě u Cremony. Germánské stříbro v zásadě pocházelo z římských mincí, a jeho existenci 
lze také spojovat s římskými importy.  Pozornosti by si zasloužil i římský vliv na místní 
výrobky, např. spony, a na místě by byla i úvaha o tom, nakolik je reflektován mezi importy  
římský zkaz prodeje zbraní barbarů. Co je zakazováno, se obvykle občas stává. 

Jde o práci pečlivě editovanou, jen s velmi malým množstvím překlepů, trochu podivné je 
rozdělení  na literaturu vlastní (?) a doporučenou, snad až příliš redundantní je vysvětlování i 
obecně užívaných zkratek, možná by bylo lepší aspoň trochu zvětšit některé obrázky. 

To jsou ovšem většinou drobnosti, a vzhledem k pečlivosti a množství vynaloženého úsilí by 
si předložená práce zasloužila hodnocení velmi dobrou až výbornou známkou, i když by se 
zřejmě její autorka mohla šířeji i hlouběji věnovat v příslušných kapitolách k dalším 
možnostem interpretace svého pečlivého korpusu nálezů a nalezišť.  
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