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Autorka se zaměřila na zhodnocení římských předmětů, vyrobených v období principátu a dominátu v 

Itálii a na území provincií, nalezených ve středních Čechách. Zde se především v augustovském 

období koncentruje jejich značné množství a z tohoto důvodu představují jeden z důležitých souborů 

ke studiu jejich chronologie a interpretaci nálezových okolností.  

Předměty římské provenience autorka rozdělila do následujících skupin: kovové nádoby (včetně 

stříbrných), spony, užitková keramika, sigillaty, kování opasků, dále militaria, skleněné nádoby, 

terakota, figurální bronzy. Toto členění je oprávněné – vychází ze zastoupení jednotlivých komodit 

importu. Nicméně je třeba konstatovat, že nebylo dodrženo ve struktuře katalogu a v obrazové 

příloze, což znesnadní orientaci v posuzované práci.   

Bronzové nádoby (spolu se sponami) představují podstatnou složku římského importu. Jak autorka 

oprávněně uvádí na str. 23, dostupný (tzn. publikovaný) soubor je neúplný; přesto lze na základě jeho 

analýzy přistoupit k obecnější charakteristice. V tomto ohledu je odpovídající, především u kovových 

nádob, delší chronologie, užívání předmětů po delší dobu. Oproti tomu spony jsou prvkem 

chronologicky ´přesnějším´, neboť ve většině případů se do archeologického kontextu dostaly 

v poměrně krátké době. Figurální bronzy jsou ve sledované oblasti výjimečné – mezi ně patří Tarvos 

Trigaranus z Černuce, datovaný do 3. Stol. po Kr. (tento námět byl oblíbený především v Galii a podél 

dolnogermánského limitu; PWRE 1932, 2453 ff.); zásadním způsobem nemění naše představy o 

kontextu římských importů. Zařazení atašé do skupiny figurálních bronzů není obvyklé, jsou nedílnou 

součástí dekorace kovových nádob. Nálezy TS a dalších keramických skupin, produkovaných v Raetii

či v Pannonii, jsou zastoupeny především na sídlištích. Tato skutečnost svědčí nejspíš o jejich běžném 

každodenním užívání – v tomto ohledu představují jednu z nejpočetnějších položek římského 

importu. 

Struktura importu (ať už jde o bronzové nádoby, spony či spotřební keramiku) se oproti 

pozdnělaténskému období změnila: ve většině případů se jedná o výrobky běžné provinciální 

produkce – je zřejmé, že se staly dostupné pro mnohem širší spektrum odběratelů. Nejsou tedy vždy 

dokladem vyššího společenského postavení jedince, o kterém pravděpodobně můžeme uvažovat 

v případě kostrových hrobů.   

Hodnocení komunikací a cest je do značné míry irelevantní, již výsledky bádání E. Šimka naznačily, že 

pro celkové hodnocení jsou důležité nálezové okolnosti a koncentrace nálezů, které mohou pomoci 

při určení sídelních center, jejich chronologie a sociální struktury germánské společnosti. Navrhované 

varianty směrů obchodních cest vycházejí z obecně přijímaných skutečností, nicméně přímé doklady 

pro jejich přesnější určení dosud neexistují.

L. Kovandová přistupovala k tématu velmi zodpovědně a pečlivě, na práci je patrné, že zvolenou 

problematiku si osvojila, diplomový úkol splnila. Seznam literatury je odpovídající; je otázkou, zda 

bylo vhodné zařadit také literaturu „doporučenou“? Autorka s ní pravděpodobně také pracovala. 



V seznamu jsou uvedeny hlavní práce, autorka navazuje na stěžejní práce B. Sobody, V. Sakaře, K. 

Motykové a E. Droberjara. V tomto ohledu se jí podařilo kvalitním způsobem vypracovat celkový 

přehled provinciálního importu a podat jeho zhodnocení.

Pokud jde o způsoby, jakým se artefakty dostaly do středních Čech, L. Kovandová uvádí následující 

možnosti: obchodní kontakty (opírá se také o starověké literární prameny), dary, osobní předměty, 

které si Germáni mohli přinést z provincií, uvažuje také o kořisti. Závěr je sice poměrně stručný, 

nicméně shrnuje nejdůležitější skutečnosti, analyzované v předchozích kapitolách. Text doplňuje 

několik grafů, které vhodně doplňují a rozšiřují textovou část. Katalog je velmi podrobný, obsahuje 

nejdůležitější nálezové skutečnosti, důležité pro analyzovaný předmět. 

V práci se však setkáme s řadou nepřesností a formulačních neobratností: tyto skutečnosti lze  s. 16 

„hornolaští Svébové“ – hornolabští ? , „cherubský“ – cheruský? V případě odkazu na s. 18 autorka 

uvádí R. Pleinera (Pleiner 1978, PDČ), nicméně autorem kapitoly o římském importu je B. Svoboda. 

Tyto skutečnosti však nejsou pro celkovou kvalitu práce zásadní, autorka splnila úkoly, stanovené 

zadáním diplomové práce. Z těchto důvodů považuji předloženou práci za vhodný podklad pro 

obhajobu a k dalšímu řízení pro udělení titulu „magistra“. Navrhuji ohodnocení „výborně“.
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