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M I S C E L L A N E A A R C H A E O L O G I C A 

DIPLOMOVÉ PRÁCE OBHÁJENÉ NA KATEDŘE ARCHEOLOGIE 
A MUZEOLOGIE FF UJEP V BRNÉ V LETECH 1976—1985 

V rámci přehledů diplomních prací z oboru prehistorie (archeologie), uveřejňo
vaných ve SPFFBU, řadě E, navazuje tento příspěvek na stať R. M . Perníčky v čisle 
E25, 1980, 273 a další. Podle roku absolvování dvouoborového (později jednooboro
vého) studia prehistorie-historié (archeologie) je zde podán seznam absolventů v abe
cedním pořadí; uvedena je kombinace studijních oborů, název diplomní práce 
a jméno vedoucího diplomní práce. 

V rozpětí let 1976—1985 absolvovalo denní studium prehistorie (archeologie) 42 
posluchačů a 3 posluchači (v textu jsou před jejich jmény uvedeny hvězdičky) exter
nisté; celkem tedy 45 absolventu. Za jmény absolventů, jimž byl ihned po ukončení 
studia přiznán ze zákona titul doktora filozofie, je uvedena zkratka -» PhDr. 

1976 
Chrást Viktor (prehistorie-historié) — „Paleolitické umění v Československu" (prof. 

F. Kalousek). 
'Merta Jan (prehistorie-historié) — „Těžba a zpracováni nerostných materiálů 

v období vrcholného středověku v českých zemích" (doc. R. M . Pernlčka). 
Smerková Andrea (prehistorie-historié) — „Hradištní depoty železných předmětů 

v CSSR" (doc. B. Dostál). 
1977 
Kohoutek JIH (prehistorie-historié) — „Slovanské obydlí a společnost v 6.—12. 

století" (doc. B. Dostál). 
Langová Jana (prehistorie-historié) — „Pokus o chronologii keramiky zvoncovitých 

pohárů na Moravě se zvláštním zřetelem k matematieko-statistickým metodám" 
(prof. F. Kalousek). 

Pantůiková Kateřina (prehistorie-historié) — „Využití matematicko-statistických 
metod pro periodizaci společenského a kulturního rozvoje lidu s lineární keramikou" 
(doc. V . Podhorský). 

Procházková (roz. Krejčová) Alena (prehistorie-historié) — „Návrh numerického 
kódu slovanské keramiky" (doc. B. Dostál). 

Rakovský Ivo (prehistorie-historié) — „Výšinná a opevněná sídliště moravského 
eneolitu" (doc. V. Podhorský). 

Šebela Lubomír (prehistorie-historié) — „Historický vývoj lidu se šňůrovou kera
mikou na Moravě" (prof. F. Kalousek). 
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JANA NECHUŤOVÁ 

1979 
Geisler Martin (archeologie-historie) — „Příspěvek k analýze pohřebiště číslo 1 

z Břeclavi-Pohanska" (doc. B. Dostál). 
Kanyiturová Julie (archeologie-historie) — „Analýza pohřebiště lužického a slez-

skoplatěnického lidu z Dražkovic, okr. Pardubice" (doc. V. Podhorský). 
Kovárník Jaromír (archeologie-historie) — „Technologie výroby neolitické kerami

ky" (doc. V. Podhorský). 
Měchurová Zdeňka (archeologie-historie) — „Součásti koňských postrojů 9.—10. 

stol. na území CSSR" (doc. B. Dostál). 
Nekuda Rostislav (archeologie-historie) — „Typologie a chronologie keramiky 10. 

až 15. století na Moravě" (doc. B. Dostál). 
Procházka Rudolf (archeologie-historie) — „OpevAovací technika staroslovanských 

hradišť na území Československa" (doc. B. Dostál). 
Rakovská (roz. Hrubá) Jana (archeologie-historie) — „Vznik a vývoj věteřovského 

typu" (doc. V. Podhorský). 
*Smíd Miroslav (archeologie-historie) — „Opevněná neolitická sídliště" (doc. 

V. Podhorský). 
Strof Antonín (archeologie-historie) — „Pravěké osídlení lysické sníženiny a Malé 

Hané na základě nálezů hmotné kultury" (doc. R. M . Per nicka). 
Viktorinová (roz. Snopková) Milada (archeologie-historie) — „Nálezový horizont 

šperků podunajského typu" (doc. B. Dostál). 

1980 
Bartošová Radmila (archeologie-historie) — „Struktura společnosti únětického lidu 

ve střední Evropě" (doc. V. Podhorský). 
Oliva Martin (archeologie-historie) — „Aurignacien na Moravě" (doc. V. Podhor

ský—dr. K . Valoch). 
Palatová DanuSe (archeologie-historie) — „Terra sigillata v moravském nálezovém 

prostředí" (doc. R. M . Pernička). 
Somorovská (roz. Sousedíková) Renata (archeologie-historie) — „Neolitické sídliště 

s moravskou malovanou keramikou na Holém kopci u Maloměřic" (dr. P. Koštuřlk). 
1981 
Barteková (roz. Nováková) Radomíra (archeologie-historie) — „Lid popelnicových 

polí na Vyškovsku" (doc. V. Podhorský). 
Belcredi Ludvik (archeologie-historie) — „Zaniklé středověké osady na Drahanské 

vrchovině" (doc. B. Dostál). 
Cisár Vladimír (archeologie-historie) — „Halštat na moravsko-slovenském pomezí" 

(doc. V. Podhorský). 
Holodiiák Petr (archeologie-historie) — „Ekonomika laténského sídliště v Radove-

sicích, okr. Teplice" (doc. R. M . Pernička). 
Karasová (roz. Závaeká) Helena (archeologie-historie) — „Středohradištní hroby 

se zbraněmi" (doc. B. Dostál). 
Křížová Radmila (archeologie-historie) — „Pokus o typologii keramiky doby stě

hování národů na Moravě z hlediska numerické deskripce" (doc. R. M . Pernička). 
*Raušová (roz. Stafová) Miroslava (archeologie-historie) — „Výroba kostěných 

a parohových předmětů v pravěku" (doc. V. Podhorský). 
Salaš Milan -• PhDr. (archeologie-historie) — „Kamenná broušená industrie mlad

šího neolitu" (doc. V. Podhorský). 
Šindelářová Evženie PhDr. (archeologie-historie) — „Slovanská vědra na území 

ČSSR v rámci pravěkého vývoje věder" (doc. B. Dostál). 

Kaliszová Drahomíra -»• PhDr. (archeologie) — „Nové názory na slovanskou etno-
genezi" (doc. B. Dostál). 

Lochmann Zdeněk (archeologie) — „Železný inventář hradu Vízmburku" (doc. 
B. Dostál—dr. J . Vignatiová). 

MaCala Pavol -• PhDr. (archeologie) — „Bronzový depot z Přestavlk a otázka vý
voj a jednodielnych štítových spon" (doc. V. Podhorský). 

Nejezchlebová Zina (archeologie) — „Kultura s kanelovanou keramikou na Mo
ravě na základě pátého nálezového horizontu v Hlinsku" (dr. P. Koštuřík). 
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DOBA PŘEMYSLA OTAKARA II. 

Vaňková Hana -* PhDr. (archeologie) — „Osídlení Mohelnická v raném a vrchol
ném středověku (doc. B. Dostál—dr. J . Vignatiová). 

Streitová (roz. Večeřová) Miluše (archeologie) — „Dřevěné užitkové a umělecké 
předměty u raně středověkých Slovanů (doc. B. Dostál). 

1985 
Gronychová Marie (archeologie) — „Keramografioké výjevy doby bronzové a hal-

štatské ve střední Evropě" (doc. V . Podborský). 
Horálková (roz. Kutá) Pavla (archeologie) — „Laténské sídliště v Mistříně" (doc. 

R. M . Pernička). 
Chlachula Jiří -» PhDr. (archeologie) — „Otázky typologie keramiky doby stěho

vání národů" (doc. R. M . Pernička). 
Novotný JiH (archeologie) — „Trhové vsi na Moravě. Jejich archeologický obraz 

v nálezech ze Starého města" (doc. B. Dostál). 
Picmausová (roz. Čéšková) Eva (archeologie) — „Stavební keramika na Moravě 

v 11.—15. století" (dr. J . Vignatiová). 
Poláček Lumir (archeologie) — „Nejstarší osídlení pravobřežního okolí horní 

Svratky (na základě pramenů hmotných)" (dr. J . Vignatiová). 
Teryngerová Hana (archeologie) — „Ohlas řemeslnických dílen a úloha řemesla 

na Velké Moravě" (doc. B. Dostál). 

Diplomarbeiten, dle ani Lehrstuhl ffir ArchSologie und Mnseologle der Phlloso-
phischen Fakultfit in Brno in den Jahren 1976—1085 verteldlgt wurden. Der Artikel 
kniipft an den Beitrag von R. M . Pernička (SPFFBU E 25, 1980, 273 fř.) an. Der 
Autor publlziert ein Verzeichnis der Absolventen des Studiums des Faches Prahisto-
rie (Archeologie) an der J.-E.-Purkyně-Universitat in Brno (Name des Absolventen, 
Théma der Diplomarbeit, Name des Leiters der Diplomarbeit). In den Jahren 1976 
bis 1985 absolvierten insgesamt 45 Studenten. Bei den Namen der Absolventen, denen 
laut Gesetz Nr. 39 aus dem Jahr 1980 der Titel Doktor Philosophie erteilt wurde, 
wird die Abkiirzung PhDr. ausgefuhrt. 

Vladimír Podhorský 

DOKTORÁTY Z OBORU ARCHEOLOGIE (PhDr.) DOSAŽENÉ 
V LETECH 1976—1985 NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UJEP V BRNE 

Tato zpráva navazuje na stať R. M . Perníčky ve SPFFBU E 22—23 (1977—1978), 
271 a další; podává: 

1. Přehled doktorátů udělených v letech 1976—1980 po přijetí disertační práce 
a vykonání rigorózních zkoušek; zkoušky se skládaly z oborů: archeologie, obecné 
dějiny, dějiny filozofie a z volitelného oboru širšího vědního základu. V našem se
znamu je uvedeno datum rigorózní zkoušky, číslo úředního protokolu o zkoušce, 
příjmení a jméno doktoranta a v závorce název písemné disertační práce a jména 
oponentů. 

2. Seznam doktorantů, jimž byl v letech 1981—1985 udělen titul PhDr. po vykonání 
rigorózní zkoušky podle nařízení vlády CSSR č. 90 z 26. 6. 1980 o státních závěrečných 
zkouškách a rigorózních zkouškách na základě § 43 odst. 1 zákona č. 39/1980 Sb. 
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