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Domamyslice, pohřebistě lidu popelnicových polí 

Předložená publikace pohřebiště v Domamyslicích vyšlo jako 13. supplementum nové řady 

Pravěku v roce 2003 a lze ji jistě považovat ta užitečnou a zdařilou. 

Autor započal předtím již ve své magisterské práci s touto tématikou. ve které se 

věnoval témuž tématu, ale pro publikaci práci doplnil a rozšířil. Pohřebiště v Domamyslicích 

patří bezpochyby k velmi významným, publikace A. Gottwalda byla nedostatečná a mnoho 

hrobů nebylo publikováno vůbec. Komplex je také v naší době výjimečný už tím, že 

záchranné akce tehdejší byly prováděny bez velkých zemních strojů a tedy dochování nádob 

je daleko lepší než u záchranných výzkumů současných. Naopak ovšem dostupná 

dokumentace odpovídá tomu, co bylo tehdy normou a co dokázal A. Gottwald ve svých 

skicách a popisech zachytit; že nemohl jít dál za dochované zprávy nelze autorovi vyčítat. 

Autorovi se podařilo zdokumentovat větší množství materiálu a také prokázat, že 

pohřebiště trvalo po celou dobu popelnicových polí, od Bronzu D do konce halštatu B. 

Bezpochyby nejvýznamnější část pohřebiště tvoří ovšem hroby halštatu B aje bezpochyby 

užitečné je vidět v podrobnějších a pečlivějších kresbách než byly staré kresby Gottwaldovy 

v prostějovských ročenkách a v dalších časopisech. 

Rozbor keramicky je stručný, ale věcný, jistě by se dalo pokročit v detailech dále, ale 

to už činí a činili jiní. Rozbor bronzových předmětů navazuje na práce Říhovského 

především; k dalším paralelám z Polska a východních Čech bylo přihlédnuto jen občas, ačkoli 

už na základě starších publikací zahrnul do svých prací Marek Gedl i jiní; škoda, že nejsou 

pojednány vztahy domamyslického pohřebiště jak ke Slezsku a východním Čechcám, tak 

k jižní oblasti velaticko-podolské na Moravě. 

Kresebná i textová dokumentace jsou na dobré úrovní, kód deskripce nikoli příliš 

složitý, i když zde bude zřejmě potřebí se nějak dohodnout na obecném v oblasti 

popelnicových polí, protože dochází ke zmatení jazyků, podobně jako v neolitu, neboť 

překlady z jednoho kódu do druhého kódu už dnes působí potíže. Škoda, že práce nepřináší 



r 
vůbec fotografickou dokumentaci, při dobrém zachování nálezů z Domamyslic by to bylo 

jistě užitečné pro všechny čtenáře rigorosní práce i publikace. 

Určitým problémem bylo zjistit dostatečně kompetentně, zda předložená práce 

nekopíruje pouze práci magisterskou, ale vzhledem k podmínkám na rigorosní práce za 

účelem získání titulu před jménem kladeným lze zjistit, že práce odpovídá požadavkům a lze 

ji doporučit k obhajobě a k získání příslušného titulu PhDr. 

V Praze dne 14. 11. 2008 

Prof. Dr. Jan Bouzek, DrSc 


