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Předložená disertační práce PhDr. Miroslava Dobeše „Měď v eneolitických Čechách“
byla zpracována v rámci doktorského studia na Univerzitě Karlově a předložena v roce 2012.
Téma práce vyplynulo ze specifického zájmu doktoranda, protože autor se problematikou
pozdní doby kamenné a rovněž měděnou industrií zabývá již řadu let a nepříliš vzdálené téma
zpracovával i na diplomovou práci v roce 1984. Posuzovaná práce má celkem 244 stran textu
včetně soupisu literatury a statistických tabulek, dále 21 tabulek s kresebnou a fotografickou
dokumentací nálezů a 23 map s jejich rozšířením.
Předložená práce se skládá z třiceti nestejně dlouhých kapitol. Po českém a anglickém
abstraktu a krátké předmluvě označené jako kapitola jedna (str. 7-10) nás autor v druhé
kapitole (10-13) stručně seznamuje s dějinami bádání o měděné industrii v Čechách.
Třetí kapitola (13-30) je zaměřena na soupis a rozbor osmi (resp. 9-10) měděných
sekeromlatů z Čech, které člení do pěti typů. Následující čtvrtá kapitola je věnována (str. 3041) šesti (sedmi ?) sekerám s křížovým ostřím rozděleným na dva typy. Tuto část práce
uzavírá pátá kapitola (str. 41-48) o dvou sekerách s okem. Autor poukazuje na nejednotnou
terminologii (str. 31), ale domnívám se, že jim použitá terminologie není rovněž nejvhodnější.
Sekeromlaty, sekery s křížovým ostřím a sekery s okem tvoří podle mne jednu kategorii,
kterou spojuje otvor pro topůrko. Ve většině svazků edice Prähistorische Bronzefunde (např.
Mayer PBF IX,9; Novotná PBF IX,3; Patay PBF IX,15; Říhovský PBF IX,17) jsou
označovány jako Äxte („sekeromlaty“), zatímco nástroje bez otvoru jsou u pravěkých
výrobků označovány jako Beile („sekery“). Podobné označení je používáno i u kamenných
neolitických a eneolitických artefaktů (např. Sklenář a kol. 2002). V téže práci je sice použit i
termín sekera s okem, ale obecně se v pasáži o sekerách jako charakteristický znak zdůrazňuje
absence otvoru.
Rozsáhlá šestá kapitola (str. 48-85) je věnována rozboru 46 plochých českých seker.
Ploché sekery rozděluje autor do tří skupin, z nichž první je reprezentována 10 typy, druhá
třemi typy a třetí skupinu zastupují dva typy. Bohužel v této pasáži postrádám aspoň základní
charakteristiku těchto tří skupin. Sedmá kapitola (str. 85-106) se zabývá dýkami a je doplněna
i o dva nože kultury se šňůrovou keramikou. Reprezentativní je kolekce 33 dýk kultury
zvoncovitých pohárů, které tak tvoří nejpočetnější kategorii eneolitických měděných
artefaktů. Dýky v návaznosti na starší členění M. Kuny a V. Matouška dělí M. Dobeš na čtyři
typy, z nichž první a druhý jsou zastoupeny několika exempláři, ale většina dýk patří třetímu a
čtvrtému typu. Pozoruhodná je úvaha, zda některé dýky v hrobech s kostrou na pravém boku
jsou skutečně pohřby žen nebo zda nejde o pohřby mužů uložených v „ženské poloze“. Za
podrobnější zamyšlení stojí i skutečnost, že se v Čechách nevyskytly starší dýky, které známe
z Karpatské kotliny i Moravy. Osmá kapitola (str. 106-113) obsahuje rozbor 13 jednoduchých
šídel, z nichž 11 patří do mobiliáře kultury zvoncovitých pohárů.
Další část práce se zabývá zpracováním ozdob. V deváté kapitole (str. 113-116)
vyhodnotil M. Dobeš skupinu brýlovitých závěsků, které pocházejí ze dvou lokalit. Podle
tradičního členění je dělí na dva typy. V Praze-Ďáblicích se našly dva malé exempláře typu
Jordanów, zatímco z Rašovců pochází pět velkých závěsků typu Malé Leváre. Následující

pasáž (str. 116-122) je věnována nesourodé skupině nákrčníků a náprsníků, které se liší z
morfologického i chronologického hlediska. Při datování ve střední Evropě naprosto
unikátního pektorálu z Velvar se M. Dobeš přiklonil ke starší řivnačské kultuře, ačkoliv
v literatuře se objevuje jeho zařazení do badenské kultury (E. Neústupný), mladší bádenské
kultury (V. Moucha), protořivnáčského stupně (E. Pleslová-Štiková) nebo starší řivnáčské
kultury (M. Zápotocký – J. Kudrnáč). K uvedenému pektorálu je přiřazeno ještě pět drátěných
nákrčníků kultury se šňůrovou keramikou.
V jedenácté kapitole (str. 122-126) jsou zpracovány měděné náramky, mezi nimž se
objevují spirálovité nárameníky z Velvar a drátěné náramky šňůrové kultury. Je ovšem
otázkou, zda exempláře z Vrbice s navlečenými napodobeninami zubů jsou skutečně náramky
nebo jde o předměty s jinou funkcí. Následující kapitola (str. 126-127) se zabývá jediným
českým exemplářem jehlice kultury zvoncovitých pohárů z Prahy-Libně. Poněkud bych
přeformuloval názor M. Dobeše o jejich koncentraci v českomoravské oblasti, protože podle
současných znalostí se výrazně soustřeďují na Moravě, odkud pochází nejméně šest
exemplářů (Budkovice, Hoštice, Stražovice, Újezd, Vyškov). Další kapitola je věnována
plechovým jazykovitým a trapezovitým závěskům se zavinutým koncem (str. 127-130), které
autor řadí do počátečního úseku eneolitu. Kapitola 14 (str. 130-137) se zaměřuje na
vyhodnocení měděných a zlatých destiček z hrobů kultury zvoncovitých pohárů, které M.
Dobeš označuje jako diadémy. Další část textu je věnována korálkům. Kapitola 15 obsahuje
rozbor válcovitých a soudkovitých korálků (str. 137-144), které vzhledem k jednoduchému
tvaru člení z chronologického hlediska na raně eneolitické, řivnáčské a šňůrové korálky.
Obdobným způsobem jsou v následující kapitole chronologicky členěné rovněž korálky
trubičkovité (str. 144-149). Podobně jsou zpracovány korálky ze šroubovitě stočeného pásku
(str. 149-153), které rozdělil rovněž podle kulturní klasifikace.
K nejpočetnějším kovovým artefaktům patří měděné šroubovité drátěné záušnice
s jedním koncem zahroceným a druhým roztepaným do plošky, které jsou zpracovány
v kapitole 18 (str. 153-175). Je známo asi 70 exemplářů z 50 hrobů a všechny dává M. Dobeš
do souvislosti se šňůrovou kulturou. Další početný typ představují šroubovité drátěné
záušnice z jednoduchého drátu (str. 175-178), které jsou doloženy 19 exempláři z šesti hrobů.
Autor všechny spojuje s kulturou zvoncovitých pohárů. Poněkud vzácnější jsou šroubovité
drátěné záušnice z dvojitého dráhu (str. 178-179), které v Čechách zastupují pouze dva zlaté
exempláře kultury zvoncovitých pohárů, ačkoliv na Moravě nebo v jiných okolních oblastech
jsou poněkud početnější. Poslední typ vlasových ozdob reprezentují zlaté ozdoby typu Sion
(str. 180-182), který známe ze dvou hrobů. Poněkud častější jsou na Moravě, kde se vyskytly i
ve stříbrném provedení.
Výčet zpracovávaných kovových artefaktů doplňují jednoduché kroužky (str. 182183), které pocházejí z nalezišť kultury nálevkovitých pohárů a řivnáčské kultury. Další pasáž
je věnována unikátním plechovým šperkům (str. 183-186) z náplně řivnáčské kultury, kultury
šňůrové a kultury zvoncovitých pohárů. M. Dobeš neopomenul ani blíže neinterpretovatelné
předměty (str. 186) a předměty dokládající metalurgii mědi v Čechách (str. 187-188), které M.
Dobeš spojil s kulturou nálevkovitých pohárů. Kompletní výčet měděných artefaktů uzavírají
sporné nálezy (str. 188-195) ze 17 nalezišť, součástí katalogu jsou i artefakty, které byly
v minulosti mylně zařazovány do eneolitu (str.195-198) a do Čech špatně lokalizované
moravské nálezy (str. 198).
Důležitou pasáž představuje kapitola 29 o materiálovém složení kovových předmětů
českého eneolitu (str. 198-205), do které M. Dobeš zařadil analýzy provedené v několika
různých laboratořích (viz tabelace 1 ž 12). Přichází k závěru, že nejstarší předměty, ať již
korálky nebo některé sekeromlaty, jsou zhotoveny většinou z čisté mědi patrně karpatské
provenience. Východní, zřejmě slovenský, původ mají i další artefakty (sekery s křížovým
ostřím, sekera s okem). Od staršího eneolitu se objevují i výrobky (ploché sekerky), u nichž

lze předpokládat původ v severoalpské oblasti a oba základní druhy mědi se objevují
současně. Tyto předpoklady jsou založeny na podrobném studiu literatury a jsou doplněny a
potvrzeny řadou analýz.
Poslední textovou části disertační práce je závěr (str. 205-213), v němž autor stručně
shrnul výsledky svého studia. Poukázal na historii zpracování mědi na Předním Východě a
v Evropě dále probral frekvenci výskytu měděných artefaktů od mladolengyelského období
až po závěr eneolitu
Závěrečnou část práce tvoří soupis literatury (str. 213-229), který obsahuje bezmála
400 titulů, což představuje pro disertační práci velmi solidní soubor odborných prací. Zřejmě
ne všechny použité práce jsou v seznamu zahrnuty. Např. tituly použité na str. 142, 167
(Günzel 1911; Moucha 2000; Pleinerová 1966) nejsou v seznamu zahrnuty. Naopak práce M.
Buchvaldka z roku 1998 je v seznamu uvedena dvakrát. Občas se objevily i drobné
nepřesnosti nebo chybičky. Jako příklad bych uvedl práce J. Böhma, které nejsou řazeny
chronologicky (str. 214).
Práce je napsána velmi dobrou češtinou a má logickou stavbu. Přehlednosti práce a
lepší orientací v ní by přispělo, kdyby v obrazové dokumentaci byly u každé tabulky popisy a
čtenář nemusel vždy listovat na strany 229-232, kde jsou tyto popisky soustředěny. Obdobně
by orientaci v práci velmi napomohly popisy pod mapami 1 až 23, protože o tom, co je na
mapě vyneseno se čtenář dozví pouze z obsahu práce a z názvů jednotlivých kapitol. V práci
se téměř nevyskytují drobné chybičky nebo neopravené překlepy. Jen pro úplnost bych
upozornil na opakované špatné psaní autorské dvojice Čtverák-Rulf (str. 128-129, 139, 146),
protože ve všech jiných případech jsou kolektivní autoři psáni vždy správně s mezerami. Za
drobné opomenutí považuji skutečnost, že v katalogu nálezů není zařazena ani vyobrazena
zlatá spirála z Toušeni, ačkoliv jiné eneolitické předměty z drahých kovů se v soupisu
objevily. M. Dobeš spirálu zmiňuje (str. 205), upozorňuje na možnost datování do starší doby
bronzové, ale zásadně neodmítá její příslušnost k řivnáčské kultuře
Bez ohledu na výše uvedené drobné chyby se domnívám, že disertační práce PhDr.
Miroslava Dobeše je zpracována velmi dobře. Autor prokázal skutečnou způsobilost k tvůrčí
vědecké práci, a to jak důkladnou znalostí archeologických situací, nálezů a literatury, tak
kritickým přístupem k hodnocení vypovídacích možností pramenů všeho druhu.
.
Předložená práce PhDr. Miroslava Dobeše „Měď v eneolitických Čechách“ i přes výše
uvedené drobné chyby splňuje podle mého názoru všechny požadavky kladené na disertační
práce a proto ji doporučuji ve vědním oboru archeologie pro další řízení k získání vědeckoakademické hodnosti
philosophiae doctor (Ph.D.).

V Brně 11. června 2012
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Ústav archeologie FPF SlU v Opavě

