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Předložená práce přináší zpracování a nové zhodnocení výzkumu pohřebiště 

zkoumaného postupně v prvních čtyřech dekádách 20. století v obci Domamyslice, 

ležící na západním okraji středomoravského regionu .. Autor musel vycházet z 

poměrně torzovité dokumentace, což nutně vedlo k rezignaci na některé obvyklé 

analýzy, i přesto je však zpracování tohoto pohřebiště provedeno na dobré úrovni. 

Vedle vlastní analýzy druhů a typů artefaktů přítomných na sídlišti se autor určitým 

způsobem zabývá i otázkou relativní chronologií období kultur popelnicových polí, 

řeší zastoupení jednotlivých chronologických fází a stupňů lužické a následné 

slezskoplatěnické kultury na zdejším pohřebišti a ve stručnosti se také pokouší o 

komparaci nálezů z Domamyslic ze soubory z dalších lokalit na Moravě, ve 

východních Čechách (Ostroměř, Skalice) a také v Horním Slezsku (Kietrz). Dvě 

krátké kapitoly se stručně zabývají charakteristikou pohřebního ritu, počty některých 

typů artefaktů a nálezů a časoprostorovými vztahy jak na pohřebišti, tak v rámci 

zdejšího mikroregionu. Rozhodující část publikace tvoří katalog nálezů členěný po 

jednotlivých hrobových celcích a tabulky s vyobrazením nalezených artefaktů. Pro 

keramické nádoby z pohřebiště vytvořil autor numerický kód, jehož výsledky 

představují tabulky v samém závěru monografie. 

Předložená práce je de facto rozšířeným katalogem nálezů z jednoho pohřebního 

areálu z období popelnicových polí. Jednotlivé problémové kapitoly, stejně tak jako 

navržený keramický kód by si jistě zasloužily hlubší rozpracování a detailnější 

komentář i závěry. Takto zůstávají spíše jen jakýmsi upozorněním na dané téma, 

bez patřičného vyznění. 



Na druhou stranu touto prací R. Sedláček prokázal, že je schopen standardní 

odborné práce, publikace splňuje současné požadavky na způsob oborové 

prezentace souborů artefaktů získaných archeologickými výzkumy a není proto 

důvodu, aby nebyla přijata pro řízení k udělení titulu PhDr. 
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V Praze dne 24.11.2008 doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 


