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MISCELLANEA ARCHAEOLOGICA

MAGISTERSKÉ PRÁCE OBHÁJENÉ
NA KATEDŘE ARCHEOLOGIE FF M U V LETECH 1991 — 1995
Navazuji touto zprávou na pravidelné informace o absolventech studia ar
cheologie na Katedře archeologie FF MU, otiskované ve SPFFBU řadě E (napo
sledy E 37, 1992, 187-188).
Na základě zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, ze dne 4. května
1990, § 21, udělují vysoké školy humanitního typu svým absolventům po úspěšné
obhajobě diplomní (magisterské) práce a složení státní závěrečné zkoušky základ
ní titul magistr (Mgr.). Po absolvování postgraduálního doktorandského studia,
obhajobě disertační práce a složení rigorosní zkoušky získává doktorand titul
doktor (Dr.). Zároveň se ruší udělování dřívějších titulů doktor filozofie (PhDr.).
Podle tohoto zákona absolvovalo v letech 1991-1995 studium na Katedře ar
cheologie FF M U a získalo titul magistra (Mgr.) celkem 15 posluchačů diplo
mového i nediplomového studia archeologie.
11 absolventů diplomového studia obhájilo magisterskou práci z oboru ar
cheologie a vykonalo státní závěrečnou zkoušku, 4 absolventi ukončili studium
archeologie jako nediplomového oboru seminární prací a státní závěrečnou
zkouškou. V uvedeném období neabsolvoval žádný účastník postgraduálního
doktorandského studia a nebyl tudíž udělen žádný nový titul doktor (Dr.).
[Počínaje tímto novým číslem SPFFBU řady M budeme postupně uveřejňovat
základní téže magisterských a disertačních prací, obhájených na Katedře archeo
logie FF M U podle zákona č. 172/1992 Sb.]
Studium archeologie jako diplomového oboru ukončili:
28.9.1992: Ladislav Štěpánek
(Problém poznání v archeologii. „Archeologie badatele", ve
doucí práce prof. dr. V. Podhorský, oponent prof. dr. B. Dostál)
25.1.1993: Lenka Krušinová
(Vývoj slovanského osídlení v povodí horní Radbuzy do polovi
ny 13. století, vedoucí práce prof. dr. B. Dostál a dr. J. Vignatiová, oponent doc. dr. Z. Měřínský)
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Inna Mateiciucová
(Výroba štípané industrie v kultuře s lineární keramikou v ob
lasti Krumlovského lesa, vedoucí práce dr. P. Koštuřík, oponent
dr. M . Oliva)
14. 6. 1994: Eva Palupová
(Technologie výroby keramiky doby římské, vedoucí práce doc.
dr. E. Kazdová, oponent dr. J. Kovámík)
21. 9. 1994: Jana Benešová
(Slovanský šperk ve východních Čechách, vedoucí práce dr. J.
Vignatiová, oponent doc. dr. Z. Klanica)
23. 1. 1995: Jiří Macháček
(Podunajský typ aneb keramika středodunajské kulturní tradice,
vedoucí práce prof. dr. B. Dostál a dr. J. Vignatiová, oponent
doc. dr. Z. Mčřínský)
Petr Neruda
(Ekonomické využití suroviny v mladém paleolitu Ostravska,
vedoucí práce dr. P. Koštuřík, oponent doc. dr. K. Valoch)
12.6. 1995: Pavol/va/i
(Germánská výzbroj v dobe rímskej, vedoucí práce doc. dr. E.
Kazdová, oponent dr. K. Pieta)
Zdeňka Nerudová-Čermáková
(Levalloiské tradice v počátcích mladého paleolitu na Moravě,
vedoucí práce prof. dr. V . Podhorský, oponent doc. dr. K. Va
loch)
15.9.1995: Zdeněk Čižmář
(Staroneolitické osídlení Lysické sníženiny, vedoucí práce dr. P.
Koštuřík, oponent dr. V. Ondruš)
Tomáš Drobný
(Ostruhy 10. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku, ve
doucí práce doc. dr. Z. Měřínský, oponent doc. dr. Z. Klanica).
Studium archeologie jako nediplomového oboru ukončili:
31.1.1994: Sofla Kocábová
(Středověký šperk v Srbsku, vedoucí práce prof. dr. B. Dostál)
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Klára Sovová-Fukačová
(Hudební a zvukové nástroje v protohistorickém období, ve
doucí práce doc. dr. E. Kazdová)
14.6.1994: Zeno Čižmář
(Nástin vztahů archeologie a etnografie v českých zemích (19.20. stol.), vedoucí práce dr. J. Vignatiová)
23.1.1995: Vien Kováčova
(Románské sakrálně stavby Hontianskej a Zvolenskej župy, ve
doucí práce doc. dr. Z. Měřínský).

Magisterarbeiten, die am Leh rstuhl fQr Archftologie der Philosophischen Fakultftt der Masaryk-Unřversitit in Brno in den Jahren 1991-1995
verteidigt wurden. Der Artikel knllpft an den Beitrag des Verfassers (SPFFBU
E 37, 1992, 187-188) an und publiziert ein Verzeichnis der Absotventen des
Studiums des Faches Archftologie an der Philosophischen Fakultftt der Masaryk-Universitftt in Brno in den Jahren 1991-1995, die der Titel Magister (Mgr.)
nach dem Gesetz Nr. 172/1992 gewonnen.
Vladimír Podhorský

