
kulovitých amfor (E. F. Neústupný), Příspěvky к dějinám hmotné kultury XII.—XIII. stol. 
v Čechách (M. Richter), Problém mladší fáze kultury nejstarších zemědělců v Čechách a ve 
stř. Evropě (M. Steklá), Počátky eneolitu v Čechách (M. Zápotocký), práce M. Štěpánka, 
Některé problémy vývoje raně středověkého domu a sídliště, pochází ze semináře doc. dr. 
F. Grause. Jmenovaní, jimž byli vedoucími prof. dr. J. Eisner a prof. dr. J. Filip, složili před 
státní zkušební komisí za předsednictví děkana fakulty prof. dr. M. Očadlíka úspěšně 12. VI. 
1957 státní závěrečnou zkoušku a byli 22. VI. promováni ve slavnostní aule Karolina.

Na návrh vlády ze dne 25. IV. 1957 udělil president republiky 7. V. 1957 prof. dr. J. 
Filipovi státní cenu za dílo »Keltové ve střední Evropě« (Praha 1956). — Asistenti a členové 
seminářů pro pravěk a slovanskou archeologii se zúčastnili v dubnu 14denní studijní vý
měnné exkurse do Německé demokratické republiky ve spolupráci s ústavem) pro pravěk 
na universitě v Halle nad Šálou; již na počátku dubna mohli členové ústavu uvítat německou 
skupinu v Praze, jejímiž vedoucími byli prof. dr. M, Jahn a doc. dr. F. Schlette. Obě exkurse 
se seznámily na své cestě s hlavními archeologickými institucemi, několika výzkumy i dů
ležitými kulturními památkami navštívených zemí; bylo pamatováno i na návštěvy divadel 
atd. Příslušníci obou skupin navázali nové nebo prohloubili dřívější odborné i přátelské 
vztahy. — Během letního semestru zavítalo do ústavu několik zahraničních hostů, někteří 
z nich měli zajímavé přednášky, dne 23. V. 1957 hovořili prof. dr. P. N. Treťjakov z Moskvy 
a prof. dr. Z. Viňski ze Záhřebu o nových nálezech, zvláště staroslovanských. Mezi návštěv
níky ústavu byli prof. dr. W. Holubowicz z Vratislavi, prof. dr. J. Przeworska z Varšavy, 
doc. dr. W. Sarnowska z Vratislavi, dr. H. Behrens, dr. W. Toepfer a dr. T. Voigt z Halle 
nad Šálou a jiní,' kteří jsou uvedeni v seznamu hostů AÚ ČSAV v Praze.

O letních prázdninách pracují asistenti a studenti na výzkumech AU ČSAV jednak 
samostatně, jednak pod dohledem vědeckých pracovníků ústavu. Aí. Buchváldek

L’INSTITUT DE PRÉHISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ CAROLINE DANS LE PREMIER SE
MESTRE 1957. Les auditeurs de la Vme année, A. Beneš, E. F. Neústupný, M. Richter, 
M. Stekla, M. Zápotocký, M. Štěpánek, ont défendu avec succès leurs thèses de diplôme, 
subi des examens d’Êtait, et ont été promus. Au professeur J. Filip a été délivré le prix 
d’État pour son oeuvre »Keltové ve střední Evropě« — »Die Kelten im Mitteleuropa«. Les 
assistants de l’institut et les auditeurs ont entrepris une excursion d’études en République 
démocratique allemande en collaboration avec l’Institut de préhistoire de l’Université de 
Halle/Saale. En échange un groupe d’étudiants allemands sous la direction du professeur 
M. Jahn et du docent F. Schlette a visité la Tchécoslovaquie. L’institut a été visité par 
plusieurs chercheurs étrangers, parmi lesquels le professeur P. N. Tretyakov et' le pro
fesseur Z. Viňski ont fait, â l’institut, des conférences.

ÚSTAV PRO PREHISTORII UNIVERSITY V BRNĚ V I. POLOLETÍ R. 1957

Pedagogická činnost. Na ústavě studovalo ve II.—V. ročníku 15 posluchačů řádných a
1 externí. Řada posluchačů historie I. ročníku se pravidelně zúčastňovala nepovinného 
archeologického semináře, který vedli prof. dr. F. Kalousek a dr. V. Hrubý. Výuka ve všech 
ročnících byla usměrněna tak, aby posluchači získali nejen theoretické vědomosti ve svém 
oboru, ale aby nabyli i praktických zkušeností při výzkumech a v laboratorních pracích, při 
kterých byl zpracováván materiál z výzkumů ústavu. Přednášky a cvičení konali: prof. dr. Em. 
Šimek, prof. dr. Fr. Kalousek, dr. R. Pernička, prom. hist. V. Podhorský. Externě přednášeli 
též dr. V. Hochmanová, dr V. Hrubý, dr. K. Tihelka.

Promoce. Státní závěrečné zkoušky složilo 5 posluchačů po obhájení těchto diplomních 
prací: V. Dohnal, Osídlení Moravy lidem kultury podolské, 576 str., 92 tab., 2 mapy; B. 
Dostál, Hmotná kultura moravských Slovanů v době říše Velkomoravské, 737 str., 121 tab.,
2 mapy; A. Houšťová, Lid kultury nálevkovitých pohárů a jeho význam v moravském eneo- 
litiku, 316 str., 43 tab., 1 mapa; J. Kozel, Osídlení Moravy lidem neolitické kultury s ke
ramikou malovanou, 346 str., 59 tab., 1 mapa; J. Pavelčík, Lid s kanelovanou keramikou a 
jeho místo v moravském eneolitu, 221 str., 56 tab., 1 mapa. Vedoucím prvých dvou prací 
byl prof. dr. E. Šimek a dalších tří prof. dr. F. Kalousek. Oponenty byli dr. J. Poulík, dr. V. 
Hrubý a dr. K. Tihelka. Jmenovaní posluchači byli při slavnostní promocky auditoriu maximu 
býv. právnické fakulty prohlášeni 29. VI. 1957 promovanými historiky.

Habilitace. 15. II. 1957 se habilitoval na zasedání vědecké rady filosofické fakulty dr. V. 
Hrubý prací »Staré Město, velkomoravské pohřebiště Na valách« a obhájením these »Staro
slovanské hradisko ve St. Městě a jeho význam v době velkomoravské«. Členy habilitační
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komise byli prof. dr. F. Stiebitz, prof. dr. E. Šimek, prof. dr. G. Hejzlar, oponenty akademik 
J. Eisner a prof. dr. F. Kalousek.

Vědeckovýzkumná činnost. V březnu a dubnu se uskutečnilo několik menších záchranných 
výzkumů: Sudoměřice — hrob mohylové k., Petrov — povrchový sběr na břetislavském 
hradisku, Strážovice — prohlídka slovanského mohylníku (prof. dr. F. Kalousek s pracovníky 
ústavu a posluchači), Újezd u Brna — 3 únětické hroby (Dostál, Tejral), Olbramovice — 
hrob mohylové к. a 2 římské sídelní objekty (Podhorský, Dojivá), Tasovice — objev roz
sáhlého sídliště s nálezy k. zvone, pohárů, únětickými a hallstattskými (Dostál), Znojmo- 
Hradiště — povrchový a sondážní průzkum (Dostál, Dohnal, Kozel), Kyjovice — únětický 
hrob (Pernička, Podhorský).

V Těšeticích u Znojma byl zahájen ha náklad Brněnské university a AÚ ČSAV rozsáhlý 
výzkum pod vedením prof. dr. F. Kalouska. Již v lednu a v únoru se zúčastnili pracovníci 
ústavu a posluchači rigolační orby, při níž byla zjištěna a zaměřena poloha jednotlivých 
objektů. Ód 23. IV. bylo započato s výzkumnými pracemi, které mají trvat do konce 
září. Výkopové a dokumentační práce tam řídil prom. hist. V. Podhorský. Do konce června 
byla prozkoumána řada neolitických, únětických, mohylových a hallstattských sídelních 
objektů a byly objeveny únětické hroby. Všechny práce prováděli převážně posluchači pre
historie.

Při přípravě svých publikací studovali pracovníci ústavu materiál v řadě moravských 
museí: prof. dr. F. Kalousek současně s dr. M. Pemičkou a prom. hist. Podhorským ve 20 
museích a soukromých sbírkách, prof. dr. E. Šimek v 8 museích. Př/i těchto studijních zá
jezdech pořídil fotograf ústavu St. Šefčík přes 1000 snímků.

Popularisační činnost. O výzkumech ústavu přednášel třikrát prof. dr. F. Kalousek (Brno, 
Znojmo, Těšetice) a jednou B. Dostál (Těšetice). O problematice moravského eneolitika 
přednášeli na diskusním večeru ČSSA posluchači A. Houšťová a J. Pavelčík. Pro výstavu 
»Pravěk ČSR« pořídili pracovníci ústavu a posluchači V. ročníku seznam moravských nalezišť 
jednotlivých kultur.

Zahraniční návštěvy. Ústav navštívili prof. dr. M. Jahn a doc. dr. F. Schlette s pracovníky 
a posluchači prehistorického ústavu university v Halle/Saale (15. IV.) a prof. dr. W. Holu- 
bowicz z Vratislavské university (29. V.), který přednášel ve sbírkové místnosti ústavu o no
vých výzkumných metodách na slovanském hradišti v Opoli a o výrobní technice pravěké 
keramiky. B. Dostál

L’INSTITUT DE PRÉHISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ DE BRNO DANS LE PREMIER SE
MESTRE 1957. Dans les IIme à Vme années d’études se trouvent 15 auditeurs régulière
ment inscrits et 1 auditeur extérieur. Des thèses de diplôme ont défendu et les examens 
d’État subi les auditeurs suivants: V. Dohnal, B. Dostál, A. Houšťová, J. Kozel, J. Pa- 
vclčík. Le Dr V. Hrubý a été habilité pour le domaine de préhistoire et d’archéologie 
slave à la base de son oeuvre »Staré Město — velkomoravské pohřebiště na valach«. 
»Staré Město — Die grossmährische Begräbnisstätte1 Na valách«. Dans les mois de 
printemps l'institut a organisé plusieurs fouilles moins étendues et commencé, à la fin 
d’avril, une grande fouille systématique à Těšetice, sous la direction du professeur 
F. Kalousek. Jusqu’ à la fin du mois de juin y a été étudiée une série de constructions 
appartenant à des civilisations néolithique, úněticienne, des tumuli, et hailstattienne, 
et découvertes des sépultures úněticiennes à inhumation. Les assistants et les audi
teurs de l’institut ont, visité plus de 20 musées moraves et classé, pour l’exposition 
»Préhistoire de la Tchécoslovaquie« la liste des localités moraves d’après les différentes 
civilisations. Les mêmes ont encore préparé, sous la rédaction du professeur Kalousek, 
le Sborník prací filosofické fakulty brněnské university VI-1957-E 2, řada archeolo- 
gicko-klasická« (Recueil de travaux de la faculté des lettres de l’Université de Brno 
VI-1957-E 2, série d’archéologie et de sciences antiques). Entre les chercheurs étran
gers qui ont visité l’inistitut, le professeur W. Holubowicz de Wroclaw a fait, à l’institut, 
deux conférences.

ARCHEOLOGICKÝ SEMINAR FFUK V BRATISLAVĚ V LETNOM SEMESTRI R. 1957

V personálnom obsadení Archeologického seminára nastala v letnom semestri změna 
odchodom odb. asistenta dr, B. Chropovského do AÚ SAV v Nitre. Ostatně obsadenie inter- 
ných i externých prednášatelov zostalo nezmenené. V semináři pracovala tiež poslucháčka 
T. Štefanovičová ako vedecká pomocná sila.
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