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Témat*m dis.*-tační práee j' řrýzla je zprac*vání náleaů římských' resp, římska.
pr*vinciáiníeh *pon z části střeeioevropská}re barbarika {Čechy, Motava, naddunajská
část D*lnÍh* Fi;:k*uska a Slor'enskoJ v průběhu prvních čtyř století. Autor se zaměřil na
typoiagii {valiabilituJ, význam {účel] spsn a jejieh vazbu k dalším artefaktůrn'
Metoeiol*giek;.l rámec tv*řiia hiavlr{ aplikace vektorovÓ synt{xy nálezovýclr cetků'
Vlastní t*;:t ilis*rtace je na?sán na stCI devíti straná*}'t.

Práee již b3rl..: jednou [neú:;pěš*ěJ obh*jována {301"4)' tudíž nebuelu opakovať věei
jedni:u ktrnsť*ť*vané a odkazuji tak na př*dehoz{ pr:s*d*k a* dne 19. 1?, ?Ů14.

Nové verei *ii:lertace je tř*ba přiznar z*ač*s vylcpšení. Ačk*li analytieká část itypologie,
ehronn|ogia l reizšíření sponJ j* identická s př*dehoai verxí. Rovum lze spatřovat
v dopiněni vý"ll*dků a v r*ešÍřeni cbraucvé a d*kumentační části. ?eel* nová je kapitola
5.3. Typol*g:c!:o-chr*nol.:gieké aspckty řín'rsk*-provineiálníeh spon [s. 65*72).
Významns j]rť,* dŮpinšny a r,,ylepš*ny mapy {eejnréna *lininnvány txv' slepé mapyJ, a
přiložen s*tp:s; sp*n V tišrěr:é ťormě se základnírni ůdaji" Vše n*patřičné z první ve ťu*
disertaee bi.i* z pCIdstatné části opravenr: {terr:rinol*gie, chybějíeí |iteratura, malé
ilos'ažetré "sl:1kyj.

Zákiadní pr*Liánr celé p:'áe* však nenrchl být odstra:rěn, je}ikož spočívá v samotném
gadání, k*e ji: iratrná abs*n;e @kumnýeh otázek, kt*ré by posunuiy poznání. Ténra
takto široe* Y/:j|i]€2€Í1é mťlže přin*st pouE* záklaelní konstatováni a eastoupených ry,'peeh
v jedn*tiir'ýcl. l.egionech, ťu;rkční eharaktcristice Špon a sp*luvýskytu s da]šími typy
artefaktů v hlr:i:ovýeh eeleieh' V dis*rtačni práei ehyběji výsl*dky vlastí autorCIyy
t3'ptlicgieké "r chronoiogic}':é analýzy jeelnotliqýel.r typů spcn, lcteré představuji
s;imOstatné v*clecké pr.obl,.1rr:Y pro da[ší qpzkutn. Tato pasá* jc velrni stručxým shrnutím
dosavadního ;t:tnání, i kc3'ž rlrsahuie Širekou pr€mcnnou škálu.

Na druhou $"|*nu ie nuinir auťoíŮvi přixnat r'.*lké ůsiií. které vl*Žil do získávání
pounatků v d:riab&ei shrl:nr;,iždě:rýeit dat pyc testŮváni růenýeh otáe*k" Z*jmiána se
x*měřil lta ic. těiření všech zastr:upenýeb typ* římskýeh spon ve třeeh obiast*ch {l:
Č*ct.iy, 11: M*rava, naddun*jská Čásr řolrrího Rakouska a slovenské PamoravÍ, líI: tzv.
kvádská sid**ln: eina na jihiozápadním slar'*nskul' a t* v růxnýeh časových úseeích dcby
řÍmské. DáJ* * * zab;frlal společnýrn výsk3'16p $p*n Y |rrobaeh s dalšimi předmšty aptd.

i}isert*čni pr:e* J. Frýzla tak př*dstavuje přehled a interpretaei hlavníeh pramenů k*
sťueiiu kr.*ie *'::v řimské ve Štř8dt:*!"r.ooskérn barbarjku.
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tt} Íhodn*cerii výenamu disertač:ri práe* pro obor: V předloĚens dlsertaei autor
shrornážd.il vět.{inu pr"ibiikt:v;r*ýeh ná}*xů římských spon re zvolené oblasti a věn*val se
jejich vari*bilitě a,.účelu v min*léx": lieiskěm světě.,. Aplikaeí vektorově synt*xy pctvřdit
nčkteré zákcni lasti jejieh lŤskytu.

b} Vyjádření i< postupu ř*,šenÍ problé;x*. použitým metodám a splnění ilrčen*h* eíle:
Autor pouŽil rteteldu vektorovó syntéay a pounatky srovnával s klasiekou ,typolagieko-

chronologici<eu analý?su pr&aenů. é*ltt*r*vá syntóza ečásti pŮévrdila znán:é p0*naťky
dosažená jiný:r.i {z*jmén* i<lasiekýrr:i} rn*todami. Autor tak splnil základni zadans eile.

e} Stanovislct] t< výsledkůrn dis*rtační práce a k půvoelr:rímu konkrétnímu přínosu
předkladaťeic. rlisertační prác*: *ílčí aadané rikoly byly spiněny' Řada otátek, kterým se
mohl všn*vat.::rlstala nezad1rovšxŮn*" Jak už bylo uvedeno výše, je to zpr3sobeno abeeně
zadaným tóil:i:|*m disertxe* bex speeifikaee výxnamných výzkumných témat doby
římské.

d} vyjádření i;::'vsten:atice, př*}:.l*dn*sti. ťarmální úpravě a jazykové ůravni disertační
práce: P:-ác* j.: po ťtrrrrální *tráxee přehledná, jaxykr:v* poměrně dobře napsaná.

'''érlpckú i..tz'.j.. i . rt;i stald;l .d ríúrovni.

e) Vyjádření k pubiik*círe stud*nt*; &ut*r publikoval o sponáeh x doby řírxske pšt
studii/článků. e t*ho jedna je v tisku. Tímto splňuje po*adavky kladené na doktoranda'

f} |ednoenačré vyjádř*r"r! op*ne*ta, eda doporučuje či nodoporučujc disertač*í práei
r< abhajobá:

Na záklarlě ."';iš* uv*denétie před}ei**r:** disertačni práei mgr' Jana Frý*la doporrrčuii
k obhaj*bě.
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