
Zápis

z obhajoby disertační práce pana Mgr. Rastislava Koreného

konané dne 26. 9. 2013

téma práce: Čechy v době merovejské

Předseda komise Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Školitel Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

Přítomní: Doc. PhDr. Vladimír Varsík, Csc.
Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Předseda komise prof. Jan Klápště zahájil obhajobu a seznámil komisi s uchazečem a tématem jeho 
dis. práce. Oznámil, že uchazeč splnil veškeré náležitosti. Oznámil též, že prof. Jiří Sláma převzal 
oponenství za původně jmenovaného oponenta z důvodu nemoci.

Školitel doc. Lubomír Košnar představil doktoranda a seznámil přítomné krátce s náplní práce. 
Školitel plně doporučuje práci k obhajobě.

Dále kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Práce je zaměřena na sledování sociální 
problematiky skrze pohřební materiál. Přesto se dotkl sídlištního prostředí. Otázky v případě sídlišť 
budí nové publikace E. Droberjara, jež však pocházejí z detektorových výzkumů (spony), bez 
jasného terénního kontextu. Bezpečných sídlišť dnes známo 11, + 3 nejisté sídl. lokality. Ostatní 
lokality třeba zatím považovat za nejisté.
Kandidát zrevidoval 30 muzejních sbírek, z významných sbírek chybí pouze muzeum Litoměřice, 
vzhledem k rekonstrukci. Celkový stav počtu lokalit 135.
Rozbor pohřebišť: základní parametr - velikost pohřebních jam. Výjimečné jsou Záluží a Mochov. 
Zřetelně vystupuje komorový hrob z Kamýka. Dále hrob ze Stehelčevsi opatřený nadzemní 
dřevěnou konstrukcí, nikoli mohylou. Rozdíly mezi hroby dospělých a dětí, dětské zřetelně menší, 
pouze ty, jež patřily k elitě hlubší, až 2,5 m, v Mochově dokonce jeden komorový dětský hrob. To 
považuje kandidát za indikaci sociálního statutu. Fenomén pohřbívání pod mohylou, v několika 
případech bylo možno rekonstruovat náspy. Mohylový ritus však nebyl výlučný, pouze znakem 
elitní společnosti. Z inventáře: u mužských hrobů dominují zbraně, meče, nevážou se však úzce na 
elitní prostředí, spíše se jedná o členy družiny. Nálezy mečů se koncentrují v sz. Čechách, což 
dosud nebylo patrné. Dále v Praze a okolí, meče chybějí ve východních Čechách. Pozoruhodné je, 
že v Hostivicích chybějí meče zcela, odsud známo pouze kopí a sax. Z inventáře ženských hrobů: 
nejvýznamnější spony. Autor se vyhnul detailní klasifikaci a datování, o tom pojednal jinde. V 
případě spon náležejících k výbavě výjimečných pohřbů žen se jedná o soubory 4, dokonce v 
jednom případě 5 spon. K dalším nálezům z výbav vysoce postavených žen patří podvazková 
kování, závěsky, kování pochev nožů, tkací mečíky atd. Revizí starých nálezů vyplynul též 
výjimečných předmětů skládacích židlí (dva nálezy z Čech). Mohou být pokládány za doklad 
intenzivního spojení se západním prostředím. 
Nálezy bez pohlavního dimorfismu: hřebeny, nádoby, picí servisy atd. Nálezy smůly, dominantně v 
Záuží.
Ke společenské struktuře: společnost byla strukturovaná, nejednalo se o pauperizovanou společnost. 
Dle nálezů ze Záluží se zdá, že komunity byly strukturovány do 3 skupin. 1. komorové hroby, 2. 



hroby nekomorové, ale s rozsáhlou výbavou, 3. hroby s chudou výbavou. Z merovejských hrobů 
vždy alespoň jeden nález, v tom rozdíl od vinařické skupiny. 
Celkový habitus pohřbívání silně vázán na západní oblasti, Durynsko, vztahy snad až do 
skandinávských oblastí. Naopak dříve zdůrazňovaná vazba do východního langobardského 
prostředí se nejeví tak intenzivní. Nálezový materiál nesplňuje nároky na etnickou identifikaci. 
V poslední kapitole se zabývá pohřebištěm z Lužce a na závěr představil vlastní chronologii doby 
stěhování národů.

Oponent doc. Varsík přečetl svůj posudek. Práce splňuje minimální požadavky na disertační práci.

Oponent prof. Sláma přednesl svůj posudek. Zdůraznil hlavní nedostatek: absenci závěru.

Předseda komise shrnul výsledky posudků, vyzdvihnul odbornou způsobilost kandidáta, zopakoval
základní nedostatek práce, jak vyplývá z posudků: absenci závěru.

Kandidát odpověděl na vystoupení oponentů. Zmínil se o možnostech dalšího bádání, zejm. v 
případě pohřebiště v Záluží. Dále zopakoval svůj pevný názor na existenci „domu mrtvých“ ve 
Stehelčevsi.

Vedoucí práce zopakoval, že podstatné závěry zazněly v jednotlivých kapitolách práce a skutečnost, 
že zásadní pokroky v bádání jsou z textu zřejmé. Zdůrazňuje potřebu práce s historickými a 
etnickými souvislostmi. 

Kandidát poukázal na nespolehlivost katalogu prof. Svobody a na jeho antikvování a v té 
souvislosti přikládá význam svému novému katalogu.

Oponent prof. Sláma i předseda komise prof. Klápště potvrdily význam nového katalogu.

Diskuse:
Doc. Pavlů: chápe výhrady, ale vyjadřuje se k práci jako plně tvůrčí.

Doplněno do zápisu členy komise po neveřejném jednání:
Komise při neveřejném zasedání zhodnotila především katalogovou část, která bude mít význam 
pro další bádání. Současně ocenila hodnotu analytických studií shromážděných ve 3. svazku 
disertační práce. Diskuse zároveň zdůraznila absenci celkového historicko archeologického 
hodnocení. Zároveň konstatovala, že důležité aspekty tohoto hodnocení obsahoval úvodní výklad 
doktoranda.

Vyhlášení výsledků tajného hlasování

Zapsal Filip Laval


