
M I 8 C E L L A N E A A E C H A E O L O O I C A 139 

Doktoráty z archeologie dosažené na filosofické fakultě 
UJEP v Brně v letech 1966—1970 

Dřívější způsob dosahování akademického titulu „philosophiae doctor" (PhDr) byl v průběhu 
reforem našich vysokých škol v roce 1953 zrušen a absolventi vysokoškolského studia universit
ního směru — počínaje uvedeným rokem — získávali po ukončeném studiu prehistoríe-archeologie 
titul promovaný historik podle širšího vědního oboru podobně jako tomu bylo v jiných vědních 
disciplinách. Jako vyšší stupně vědeckých hodností byly tehdy nově zavedeny tituly kandidát 
věd a doktor věd, opět s doplňkovým označením odpovídajícím širšímu vědnímu oboru (např. 
kandidát historických věd apod.). 

Novým vysokoškolským zákonem č. 19/1966 Sb. vydaným roku 1966 bylo u absolventů vyso
kých škol universitního směru udílení titulu PhDr. obnoveno; tohoto titulu lze dosáhnout jednak 
na filosofické fakultě, jednak na některých studijních oborech pedagogické fakulty. Směrnice 
a zásady pro celý postup rigorosního řízení byly stanoveny vyhláškami Ministerstva školství 
č. 26/1966 Sb. a 27/1966 Sb. a doplňkovou vyhláškou č. 41/1967 Sb. 

Na filosofické fakultě U J E P v Brně byla ustavena rigorosní komise pro vědní obor archeolog' e 
v čele s profesorem Dr. F . Kalouskem a zkušební předměty pro ústní rigorosní zkoušky byly 
stanoveny tak, aby se mohly ve své volitelné části uzpůsobit podle speciálního zaměření kandidáta 
a tématu jeho písemné rigorosní práce. Pod vlastním vědním oborem archeologie se rozumí bud 
prehistorická archeologie nebo klasická archeologie. Dále koná kandidát zkoušky ze dvou předmětů 
SirUho základu vldnlho oboru. Prvním jsou obecné dějiny s volitelným zaměřením na českosloven
ské dějiny nebo na starověké dějiny. Druhý předmět volí ze skupiny: pomocné vědy prehistorické 
(dějiny umění, etnografie, antropologie, kvartérní geologie, klasická filologie, pomocné vědy histo
rické), klasická archeologie (pro prehistoriky) a prehistorická archeologie (pro klasické archeology). 
Nedílnou součástí rigorosní zkoušky je konečně ještě povinná zkouška z filosofie a díjin filosofie. 

členové rigorosní komise pro zkoušky z oboru archeologie byli jmenováni z interních vysoko
školských učitelů, převážně z učitelů filosofické fakulty. Předsedou komise je po celou dobu jejího 
trvání prof. Dr. F . Kalousek, jako místopředseda působil zesnulý prof. Dr. G. Hejzlar a později 
doc. Dr. O. Pelikán, tajemníkem komise je doc. Dr. R . M . Pernička. Členy komise pro vědní obor 
prehistorická archeologie jsou doc. Dr. B . Dostál, CSc. (slovanská archeologie),1 doc. Dr. 
R. M . Pernička, CSc. (protohistorická archeologie) a doc. Dr. V . Podhorský, CSc. (pravěká archeo
logie), pro obor klasická archeologie byl prof. Dr. G. Hejzlar a nadále je doc. Dr. O. Pelikán, DrSc. 
Kromě členů komise, kteří byli při jejím zřízení jmenováni pro předměty širšího základu vědního 
oboru a pro filosofii, působili později u rigorosních zkoušek i někteří další učitelé. Úhrnem jde 
o tyto učitele: prof. Dr. A . Bartoněk, DrSc. (klasická filologie), Dr. J . Četl, CSc. (filosofie), prof. Dr. 
J . Češka, CSc. (starověké dějiny), doc. Dr. M . Flodr, CSc. (porn. vědy historické), prof Dr. 
R. Jeřábek, CSc. (etnografie), doc. Dr. F . Jordán, CSc. (československé dějiny), doc. Dr. I. Kreek 
CSc. (dějiny umění), prof. Dr. J . Kudrna, DrSc. (československé dějiny), doc. Dr. A . Lorencová, 
CSc. (antropologie), člen korespondent ČSA V prof. Dr. J . Macůrek, DrSc. (československé dějiny), 
prof. Dr. Ing. J . Pelíšek, DrSc. (kvartérní geologie), zesnulý prof. Dr. V . Richter, DrSc. (dějiny 
umění), prof. Dr. J . Šebánek, DrSc. (porn. vědy historické), prof. Dr. J . Štelcl, CSc. (petrografie) 
a doc. Dr. J . Válka, CSc.. (československé dějiny). V ojedinělých případech byli členové komise 
za své nepřítomnosti zastupováni, výjimečně i externími odborníky. 

Na počátku této zprávy vzpomenuté změny v udělování titulů a označování vysokoškolských 
absolventů popsala v obecné rovině podrobněji I . Hrabětová v Ročence brněnské university 
v úvodní pasáži oddílu „Soupis disertací obhájených na M U a U J E P 1921 — 1967 (31. X I I . ) " . 1 

Vlastní soupis je zaměřen speciálně na písemné disertační práce a zaznamenívá ovšem pouze 
práce schválené do konce roku 1967, tj. za necelé první dva roky účinnosti nového rigorosního 
řádu. Přesto nechci v této zprávě znovu uvádět názvy písemných prací 3 a to tím spíše, že jejich 
schválení podmiňuje možnost podrobit se ústní rigorosní zkoušce, aniž by probíhala samostatná 
obhajoba či jiná samostatná forma projednání vlastni písemné práce. Rozhodujícím závěrečným 
momentem rigorosního řízení se tak stala ústní zkouška. 

V následujíoím seznamu doktorantů je na prvním místě uvedeno datum ústní rigorosní 
zkoušky, pak pořadové číslo úředního protokolu o těchto zkouškách, dále příjmení a jméno dokto-
ranta a v závorce studijní obor či kombinace (místo „prehistorická archeologie" používám jen 

1 V závorce D jmen členů komise uvádím Jejich vědní specializace nebo zkušební předměty. 
1 Ročenka brněnské university 1984—1968 (redigoval F. Hejl), vydala U J E P v Brně 1960. Jmenovaný oddíl Je na etr. 585 

a následujících. 
3 Lze totiž předpokládat, Ke budou opět uvedeny v další ročence brněnské university. 
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stručný termín „prehistorie"). Část doktorantů (zde Číslo 604 až 730) získala v roce 19674 titul 
PhDr. podle vyhlášky MŠK c. 27/1966 8b., § 3, odst. 1 na. základě diplomu kandidáta věd přímo 
bez rigorosního řízení; u nich uvádím v seznamu za jménem ještě ěíslo diplomu kandidáta věd, 
pokud je v úředním protokolu uvedeno. 

16. 12. 1966' - 685 Dohnal Vít (prehistorie — etnografie) 
686 Vendtová Viera (prehistorie) 
687 Skružný Ludvík (prehistorie) 

1967 — 694 Dostál Bořivoj, 6. 4881 (prehistorie — historie) 
703 Podhorský Vladimír, c. 5216 (prehistorie — historie) 
707 Valoch Karel. 6. neuvedeno (prehistorie) 
710 Meduna Jiří, 6. 6506 (prehistorie — klas. archeologie) 
711 Novotný Boris, 6. 5219 (dějiny uměni — prehistorie) 
712 Peškař Ivan, 6. 6922 (prehistorie — historie) 
713 Stana Čeněk, č. 5218 (prehistorie — historie) 
714 Tichý Rudolf, 6. 3641 (prehistorie) 
717 Ludikovský Karel, 6. 3644 (prehistorie — klas. archeologie) 
718 Ondráček Jaromír, 6. 6921 (prehistorie — historie) 
730 Pavelěík Jiří, fi. neuvedeno (prehistorie — etnografie) 

10. 6. 1967ó — 744 Král Jaroslav (prehistorie — dějiny uměni) 
745 Snášil Robert (prehistorie) 
746 Trňáěková Zora (prehistorie — klas. archeologie) 
747 Houslová Alena (prehistorie) 
748 Klanica Zdeněk (prehistorie) 

18. 12. 1967' - 838 Marešová Kristina (prehistorie) 
839 Ondruš Vladimír (prehistorie) 

17. 5. 1968 — 868 Malina Jaroslav (prehistorie) 
869 Pieta Karol (prehistorie) 
870 Funnánek Václav (prehistorie) 
871 Šiška Stanislav (prehistorie) 
872 Lichardus J á n (prehistorie — historie) 

16. 12. 1968 - 911 Unger Josef (prehistorie) 
8. 5.1969 - 926 Miáustov Pavel (prehistorie) 

11. 5. 1970 — 981 Michna Pavel (prehistorie) 
982 Minarovičová Elena (klasická archeologie) 

17. 12. 1970 - 1024 Liptáková Zora (prehistorie — historie) 
1025 Poláček Josef (prehistorie) 

R. M. Pemiika 

JJOKTopcttiie aBBHHH uo apxeonoroui, npHCBOeiraue ua (peAOcwpcKoM <paKyju.Tere yuHBepcirreTa HM. 
H . 3 . HypKmG B r l Epno B 1966—1970 r r . B 1953 r. CUJIO OTMeHeHO npucBoeuHe aHaneMHiecKoro 3BaHHH 
SOKTOpa ij>njioco<í>ra (philosophiae doctor — PhDr.) , H BUHYCKHIIKII ncTopnieCKiix aacmin.iuH nojiyqajiH 
esaHue nmuiOMHpoBaHHoro HCTOPHKB ( p r o m o v a n ý historik). B 1966, Horna Ona HanaH HOBHÍ aanoH o BU-
cmHX yqeOaux aaaeneHUHx, Cuno BBOBI> BBeneHO aBamie noKTopa 4>HnocoitiHH, KOTopoe npucBaHBaeTCH 
Jiocjie cnain cneimajibHoro araaMeHa (nuctMeHHoro a ycTHoro). B 1967 r., B sajte HCK.TJOieHHH, nojryiHjiH 
BBaaHe ŘOKTopa ipiuiocoipiiii TB, KOTopue paHee aanjUTHJiH HayiHyio CTeneHh KaauHnaTa HCropHqecKHX 
Hayn. OaMHJiiul nojiyqHBiniix BBaHiie noirropa <PHJIOCOIJ>HII C 1966 no 1970 rr . npHBeneHu B leracKOM TeKCTe 
OTqeTa. 

D o k t o r á t e aus dem Wissensfach Arcbaologie, dle auf der Phllosopbjscben Fakulta! der U J E P in Jahren 
1966 bis 1970 ertrilt wurden. In der Tschechoalowakei wurde Im Jahre 1963 die Ertellung dea akademisohen Titela 
phlloeophiae doctor (PhDr.) anfgehoben and in der Folgezelt erwarben dle Absolventen des Hocnaehulatudlnms der 
Mstorlachen Fachei den Tltel promovierter Hlfltoriker. Dařen die Erlasaung dea nenes Hoohgcrmlgeaetzea wurde Jedoch 
lm Jahre 1966 dle Ertellung dea Titela PhDr. Uut der Blgorosenordnung wleder emgefuhrt. Auanahmawelse erlangten 
den Tltel PhDr. lm Jahre 1967 diejenige, die echon fruher den wteenschaflllcheu Qrad (Kandidát der hlatorischen 
Wlsaenechaften) erwarben, und zwar ohne RlgoroBenprufung. Das NameňveraeichniB der Doktoren dor Phllosophle ans 
dem Wlssensfach ArchSologle, welchen den Tltel PhDr. wfthrend der Jahren 1960 bia 1970 aul der PhUosophiacben Fakul-
tat der UJEP in Brno ertelit wurde lat im tachectuschen Text nach den Ordnnngazahlen dea amtlichen ProtokoUa ange-
fuhrt. V. S. 

4 Prtelufiné aaznamy v úředním protokolu nejaou opatřeny preaným datem, uveden je pouse roh 1967. V ttocence tito 
doktoranti uvedeni nejaou. 

9 Přialusné disertace uvedeny v cit. Ročence na atr. 663. 
* PřlaluJné disertace uvedeny tamtéí na atr. 664. 
7 Přfalnfiné dlaertace uvedeny tamtéž na str. 66B. 


