
Oponentský posudek bakalářské práce 

Marek Půlpán: 
Hroby bylanské kultury z Lovosic na pozadí regionálního osídlení. 

Bakalářská práce obsahuje devadesát stran textu a patnáct stran příloh. Kandidát si práci 
rozdělil do tří částí. 
Část I se věnuje geografickým, geomorfologickým, geologickým a pedologickým poměrům 

zájmové oblasti Lovosicka, chronologickému vymezení a metodice práce. Nakonec připojuje 
ještě dějiny bádání. 

Část II je základní. Autor ji věnoval hrobům bylanské kultury na lokalitě Lovosice II. Vedle 
přírodních podmínek podává přehled výzkumu: seznam hrobů, uvádí nálezové okolnosti a 
metodiku výzkumu. Jádro práce tvoří kapitoly 7,8 a 9. V kapitole 7 podává stručný seznam 
hrobů s nálezovými okolnostmi. V nejvýznamnější podkapitole celé práce: 7-2 shrnuje 
nejdůležitější poznatky o všech bylanských hrobech na lokalitě. V kapitole 8 se soustředí na 
popis a rozbor tří vybraných hrobů, včetně terénní situace, nálezových okolností a nálezů 
samotných, pro něž nachází četné analogie nejen ze severozápadních, ale i ze středních Čech. 
V kapitole 9 uvádí souhrn tří analyzovaných hrobů hodnocený ze všech hledisek. 
Část III shrnuje zatím zjištěné poznatky o kultuře bylanské na Lovosicku. Rád bych 

zdůraznil podkapitolu 4-4, kde autor uvádí doposud první soupis sídlištních nálezů na 
Litoměřicku, i když jde jen o jednotlivé objekty nebo nálezy. ( Podobná situace existuje 
pokud je mi známo na Kadaňsku, Žatecku i Lounsku.) Tuto kapitolu autor uzavírá tím, že 
Lovosické pohřebiště AOYAMA, ČSAD, Starý cukrovar bude základem pro celkové 
zpracování podkrušnohorské skupiny bylanské kultury. S tímto názorem nelze než souhlasit. 

Poznámky k jednotlivým částem 
K části I. Je velice široce pojatá, místo šesti stran stačily by jen dvě stránky jako úvod. 

Například nevidím potřebu uvádět lesy, druhy stromů atd. Na druhé straně mi chybí zmínka o 
tom, že kopce Českého Středohoří jsou sopečného původu a tato činnost dala vzniknout 
kvalitní úrodné půdě. V této části autor připojil dějiny bádání. I ty by měly být podstatně 
stručněj ší. 

K části II: Výzkum na lokalitě vedl autor sám osobně, s velkou pečlivostí pořídil soupis 
nálezových okolností jednotlivých hrobů, kresebnou i fotografickou dokumentaci (viz ukázky 
v přílohách). Podle mého soudu souhrny údajů o vybraných hrobech měly být obsáhlejší, 
protože jde o fakta, na kterých autor staví základy své práce a tyto také budou východiskem 
pro další studium. Také obecný souhrn o všech hrobech na pohřebišti měl být rozsáhlejší. To 
však souvisí s jeho nezkušeností, v budoucnosti to jistě napraví. Musím zdůraznit, že zatím 
nebyly všechny obsahy hrobů laboratorně zpracovány a zdokumentovány, a proto nemohl 
přihlédnout k těmto nálezům. Autor postřehl, že pohřebiště v Lovosicích, Čížkovicích a 
Litoměřicích jsou od sebe vzdálena pět kilometrů, což svědčí o velké hustotě osídlení v době 
bylanské kultury, přestože sídlištních nálezů máme velice poskrovnu. Kandidát správně 
usoudil, že nálezy v poloze AOY AMA, ČSAD a Starý cukrovar patří jednomu a témuž 
pohřebišti. I když zatím nemáme dostatečné množství malých jamkových žárových hrobů, 
které se běžně vyskytují v padesáti procentech na jiných pohřebištích, například na pohřebišti 
v Polákách. Schopnost pracovat s nálezy i s literaturou týkající se bylanských hrobů předvedl 
autor při detailním rozboru souboru tří hrobů č. 1/02, 15/02 a 29/02. Způsob provedení 
rozboru těchto tří hrobů odpovídá dobrému standardu zkušeného archeologa. Při hodnocení 
kovových milodarů, hlavně zbraní, autor poukázal na početné zastoupení kopí, oštěpů a mečů, 
které svědčí o tom, že Litoměřicko představovalo v době halštatské bohatou oblast podobně 



jako později v době laténské. Při hodnocení lidských ostatků dvou velkých hrobů Č. 1 a 15 byl 
autor v obtížné situaci, protože oba hroby měly více pohřbů. Hrob 1 obsahoval kostrový 
pohřeb muže ve stáří 50 let a dva pohřby žárové. Část spálených kostí patřila dospělému a 
část dětskému jedinci. Zde je obtížné rozhodnout, zda jde o hrob rodiny, o družku muže 
s dítětem nebo služebnici. Podobná situace byla u hrobu 15 se dvěma kostrovými pohřby: 
muže a ženy. 

V průběhu práce autor opakovaně uvádí existenci hranice mezi kulturami bylanskou a 
billendorfskou. Zdůrazňuji, že žádné hranice mezi kulturami billendorfskou a bylanskou 
neexistují. Nositelé kultury billendorfské se do Čech dostali po řekách ze Saska, nálezy se 
nacházejí u Labe, Ohře, Bíliny, Vltavy a Jizery. Billendorfské nálezy jsou ovšem pouze V~l1Jv~lQd 
doplňkem nebo součástí bylanských hrobů. (Pouze na dvou pohřebištích je situace splišaá, a 
to v~ Li?~~hov~ech, ~de, jsou billendorfsk,! n~doby d~p~ně~y.~ylan~~mi a totéž glatí o <) 
pohřeblstl Honn u Melmka.) ~ 1..( J O<;JJ'l.t l.-~ ~ t .... d--t f11 >~,~ f cfho [) li 

Dále nemohu souhlasit s interpr ad dvou větších kroužků v hrobě 15 jako prstenů. / 
Kroužky číslo 15 a 16 o průmě :3,5 cm. mohou být jedině součástí koňských postrojů, resp. 
udidel nebo zákolníků k vozům. Takové kroužky, nebo větší o průměru až do šesti cm bývají 
v bylanských hrobech nacházeny. 

K části III: Musíme autora pochválit, že se dobře seznámil s nálezy ze sběrné oblasti a 
s veškerou základní literaturou. Autor uvádí 49 kostrových i žárových hrobů jámových 
(včetně komorových, jako např. v areálu ČSAD) a více než dvacet jamkových. Hroby se 
nalezly na 11 katastrech, a to je už dosti dobrá základna pro podrobné studium litoměřického 
okresu západně od Labe. Na druhou stranu uváděné dějiny Lovosicka by měly být stručnější. 
Také některé položky v soupisu literatury jsou zbytečné. Jako např. seznam administrativních 
lexikonů od r. 1950 nebo ryze vlastivědná díla. 
Přílohy. Autor pořídil první katalog lokalit kultury bylanské (pohřebiště, sídliště, ojedinělé 

nálezy) na Lovosicku a přílohy opatřil kvalitními kresbami a fotodokumentací. 
Drobné formální nedostatky. U obsahu u čísel uvádí navíc stranu naopak u příloh veškeré 

číslování stránek opustil. Klíčová slova se u každé práce uvádějí hned za obsahem. Autor by 
se měl vyvarovat složitých souvětí a opakování některých faktů v různých souvislostech. 

Závěr: Předloženou práci pokládám za kvalitní. Nepochybně přesahuje rámec požadavků na 
bakalářskou práci a tímto ji doporučuji k přijetí. 

V Mostě dne 30.8. 2007 D. Kou(ecký 
l./'? 
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