
Pracovní zasedání skupiny pro postmedlevální archeologii 

Dne 23. IX. 1987 se v knihovně Archeologického ústavu ČSAV v Praze 
uskutečnilo pracovní zasedání skupiny pro postmedlevální archeologii. Na 
programu byly organizační záležitosti týkající se zejména přesunu centra vedení 
skupiny z Ústavu lidového umění ve Strážnici do pražského Archeologického 
ústavu, kde budou zajištěny lepší podmínky pro její činnost, včetně zařazení sku
piny do organizační struktury Československé společnosti archeologické při 
ČSAV. Dále byla přednesena informace o přípravě sborníku Studies in post-
medieval archaeology, jenž by měl být vydán v angličtině v rámci interních 
tisků AÚ ČSAV v Praze, a sdělení o možnosti vydávat jednou až dvakrát do 
roka cyklostylovaný zpravodaj o rozsahu 6—8 stran, zaměřený na informace 
o výzkumech a nálezech počínaje zrubá přelomem 15. a 16. století, anotace 
nové literatury a systematické bibliografie věnované určité speciální proble
matice, autorovi či periodiku. Hlavní pozornost v činnosti skupiny by měla 
být věnována keramice, dále sklu i ostatním okruhům materiální kultury, 
prozatím s důrazem na nálezy ze 16.—17. století, a metodickým otázkám. Ve
dením sekce byl pověřen dr. J. Zegklitz z AÚ ČSAV v Praze a tajemníkem se 
stal dr. J. Pajer z OLU ve Strážnici. 

Na závěr jednání se jeho účastníci seznámili s částí fondu raně novověké 
keramiky pocházející z výzkumů Pražského hradu a shlédli i archeologický 
odkryv dvou pozdně gotických domů na Jiřském náměstí, zbořených koncem 
16. století. Činnost sekce jistě prohloubí naše znalosti o materiální kultuře 
staršího novověkého období, kde máme dosud značné mezery, zejména pokud 
se jedná o chronologii některých dokladů hmotných památek i geneze a územ
ního rozšíření určitých jevů. 

ZDENĚK MEŘÍNSKÝ 

••Dny osteologické antropologie« v Národním muzeu v Praze 

Antropologické oddělení Národního muzea v Praze uspořádalo ve dnech 
28. a 29. dubna 1987 „Dny osteologické antropologie". Je to již páté setkání 
československých antropologů, kteří se zabývají studiem kosterního materiálu; 
z předcházejících připomínám aspoň zasedání o paleodemografii a historické 
demografii v roce 1978 a vědecké zasedání o paleopatologii v roce 1982, která 
se zabývala také středověkou problematikou (zbývající dvě zasedání byla vě
nována pravěku). Tentokrát bylo zvoleno zasedání v rámci osteologické antro
pologie polytematické, ale z 19 přednesených referátů se téměř polovina opí
rala o studium středověkých nálezů: 
O. Soudský, M. Stloukal, Metrické rozdíly u lebek dospělých různého věku, 
V. Novotný, Určování pohlaví podle talu u nejstarších Přemyslovců, 
E. Vlček, Výskyt mongoloidů v proto- a historických populacích střední Evropy, 
L. Vyhnánek, P. Cisár, H. Hanáková, M. Stloukal, Harrisovy linie u dospělých — 

otevřený problém, 
H. Hanáková, Foramen supratrochleare u koster z Rajhradu, 
M. Thurzo, P. Gomolčák, J. Lietava, Pokus o diferenciálnu diagnózu ankylózy 

zápästia jedinca zo stredovekého pohrebiska v Modranoch, 
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