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Posudek na bakalářskou práci: 

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

Nejprve je nutno zdůraznit, že těžištěm práce jsou výsledky autorova vlastního 
výzkumu pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích. M. Půlpán tedy pracuje s prameny, které 
sám získal a důvěrně je zná. Práce si však neklade za cíl zpracování tohoto výzkumu, ten 
představuje spíše impuls k poznávání bylanské kultury na Lovosicku. Pod tímto pojmem 
chápe M. Půlpán území ohraničené kružnicí o poloměru 8 km se středem právě v prostoru 
pohřebiště Lovosice II. V úvodní části autor charakterizuje Lovosicko z geografického 
hlediska, vymezuje chronologický rámec práce a nastiňuje její metodiku. V kapitole o 
chronologii se autorovi do chronologického schématu (Schéma I) ovšem vloudila 
v absolutním datovaní mrzutá chyba - období let 450 - 400 patří již laténskému stupni LT A a 
nikoliv H D2-3, což ovlivnilo i další položky v tabulce. Nejspíše jde o pouhé přepsání, které 
by ovšem měl M. Půlpán při obhajobě objasnit a představit datování správné - což mu nemusí 
činit potíže, neboť na str. 3 má základní časový rámec uveden správně. 

Vzhledem k tématu se poněkud nadbytečná jeví kapitola dějiny bádání, která se 
zabývá vývojem poznávání celé bylanské kultury a s Lovosickem příliš nesouvisí. Na druhou 
stranu však prokazuje autorovy znalosti problematiky. 

Těžiště práce spočívá v kapitole 2, která je věnována hrobům bylanské kultury na 
lokalitě Lovosice II. Autor nejprve pečlivě popisuje přírodní prostředí a polohu naleziště, text 
je ovšem někdy zatížen nadbytečnými detaily (např. informace o osetí plochy před výzkumem 
vojtěškou apod.). Následuje popis objektů a stručné předběžné zhodnocení celého pohřebiště 
sloužící k jeho zařazení do rámce Lovosicka. Pro tento účel autor dále vhodně vyčleňuje tři 
hroby, které v následující kapitole detailně a precizně popisuje a předkládá odpovídající 
kresebnou dokumentaci nálezů i nálezových okolností. Následuje podrobné zhodnocení 
keramiky i kovových předmětů. Do budoucna lze autorovi doporučit doplnit dlouhé a ne vždy 
nutné soupisy analogií k jednotlivým keramickým typům o porovnání skladby celých souborů 
formou grafů. Ty by ostatně mohly nahradit dlouhé a někdy obtížně přehlédnutelné texty, 
občas zatížené nadbytečnými či nelogicky řazenými exkurzy (např. v kapitole Amfory jsou 
ukryty obecné úvahy o Labi a dálkových cestách). Následuje zhodnocení vybraných hrobů, 
které je nejen pečlivě provedené, ale obsahuje i zajímavé myšlenky k hrobovým výbavám či 
vzájemné pozici zemřelých. Závěrem je připojeno zařazení hrobů do kombinačních skupin dle 
D. Kouteckého. V těchto pasážích autor prokazuje velmi dobré zvládnutí problematiky. 

Následuje oddíl o bylanské kultuře na Lovosicku, jehož nedílnou součástí je velmi 
pečlivě a systematicky provedený katalog všech nalezišť z této oblasti. Autor zde (opět 

poněkud nadbytečně) předkládá i nástin celého pravěku Lovosicka, dále se věnuje dějinám 
výzkumu bylanské kultury na Lovosicku a kritice pramenů. Velmi přínosné je shrnutí 
poznatků o pohřebištích v regionu, přičemž zajímavá a zřejmě správná je interpretace všech 
dosavadních hrobových nálezů na jižním okraji Lovosic jako pozůstatků jediného pohřebiště. 
Rovněž velmi zajímavé je zjištění neobvyklé kumulace zbraní na Lovosicku v době bylanské 
kultury. K tomuto jevu by snad mohl autor při obhajobě připojit svůj osobní názor, který si 
zřejmě netroufl předložit v písemné formě. 

Práce přináší původní autorem získané prameny, hodnotí všechny dosavadní nálezy i 
příslušnou literaturu a v neposlední řadě překládá i odpovídaj ící hodnocení. V budoucnu by 
měl být text oproštěn od nadbytečných informací, se kterými autor dále nepracuje a někdy 
dlouhé a nepřehledné texty by mohly být nahrazeny tabulkami či grafy. Odstraněny by rovněž 
měly být stylistické neobratnosti - např. název kap. 7.2. Stručný souhrn pohřebiště ... , také 
ucelenější struktura celé práce by čtenáři zpříjemnila její užívání. Tyto drobné nedostatky 



autor jistě odstraní při zpracování vlastního pohřebiště, které bude následovat. Je totiž zřejmé, 
že výsledky autorových výzkumů i této práce lze doporučit k publikaci. 

Předložený text představuje nepochybně kvalitní bakalářskou práci splňující nároky 
kladené na tento typ prací. 

V Praze 27.8.2007 
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doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 


