
Zápis z obhajoby disertační práce 

paní: PhDr. Radky Šumberové 

konané dne: 31.5. 2011 

téma práce: Velim – Skalka. Výšinné opevněné sídlo z doby bronzové.  

přítomní členové komise: 

prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. (předseda) 

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. 

doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. 

doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 

doc. PhDr. Lubomír Jiráň, CSc. (zároveň oponent) 

prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. 

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (oponent) 

omluveni: 

Předseda komise p. prof. Jiří Sláma zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Uvedl mj., že kandidátka složila všechny vysokoškolské zkoušky stanovené školským řádem 

a předložila literaturu, ve které uveřejnila podstatné části své dizertační práce, a tak splnila 

podmínku danou vysokoškolským zákonem. 

Školitel p. doc. Pavlů představil kandidátku a seznámil komisi s její dosavadní vědeckou 

činností. Následně zhodnotil předkládanou dizertační práci.   

Kandidátka seznámila členy komise stručně s hlavními tezemi a výsledky své práce. Zmínila 

postupně: 

1) těžiště práce leží ve vyhodnocení keramického materiálu

2) stav poznání lokality

3) hlavní cíle práce – chronologie sídelních aktivit na základě analýzy keramiky

4) charakteristika pramenné základny

5) struktura databáze

6) systém hodnocení nálezových situací

7) metodu hodnocení keramiky (na základě všeho dostupného materiálu)

8) konkrétní situaci na lokalitě, detailně analyzována ca ¼ materiálu, především z výplně

příkopu

9) výsledky formalizovaných analýz

10) výsledky radiokarbonového datování

11) zasazení lokality do krajiny, její celkový sídelní vývoj

12) vývoj osídlení středního a středovýchodního Polabí ve střední a mladší době bronzové

Poté první oponent, p. prof. Bouzek, přednesl závěry svého posudku. Upozornil zejména na 

to, že způsob hodnocení keramiky je adekvátní především pro analýzu neolitické keramiky. 

Prof. Bouzek by se pro analýzu keramiky doby bronzové opřel spíše o analýzu větších zlomků 

a tvarů. Dále diskutoval vztah kultury mohylové a lužické. Doporučil větší ohled na 

dosavadní literaturu, která se věnuje chronologii (dr. Vokolek, dr. Hrala a další), interpretaci 



lokality i celému období. Celkově prof. Bouzek hodnotí práci jako inovativní a doporučuje 

k obhajobě.     

Následoval druhý oponent, p. doc. Jiráň. Zmínil, že kandidátka prezentovala hlavně metodu 

analýzu keramiky, deskripční systém a kód. Oponent souhlasí s metodou dvoustupňové 

analýzy. Mezi přednosti práce zařadil právě metodu popisu a analýzy keramiky, kterou lze 

úspěšně aplikovat i na jiné soubory tohoto období. Za slabiny považuje nedostatečné 

zdůvodnění několika tvrzení (chronologie, vlivy). Závěrem p. doc. Jiráň konstatuje, že práce 

splňuje podmínky a jednoznačně ji doporučuje k další obhajobě.     

Kandidátka Radka Šumberová poté reagovala na hlavní připomínky oponentů, které 

s uspokojením komise zodpověděla. Jednalo se zejména o problémy: 

1) celková interpretace lokality (diskuze s názory, že se jedná o pohřebiště)

2) detaily v hodnocení keramiky (tzv. knovízské vlivy)

3) problém zániku lokality (kandidátka se tomu vědomě vyhýbala, nicméně se

nedomnívá, že by příčinou byl nějaký výrazný útok, přímý konflikt a kulturní zlom)

Poté p. prof. Sláma zahájil diskuzi. Pan doc. Pavlů vyjádřil souhlas s tím, že analytická 

deskripce používaná na neolitickou keramiku není úplně adekvátní pro další období. Plyne to 

pravděpodobně z jiného uplatnění keramiky, z její odlišné výroby atd. Nicméně pan doc. 

Pavlů i prof. Bouzek se shodují, že analytický přístup je třeba.   

Vyhlášení výsledků hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor Ph.D. 

Zapsal: Tomáš Klír Předseda komise: 


