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Práce Jakuba Kabourka představuje důkladný souhrn pravěké (closud zrláné1historie
DomaŽlicka, tedy oblasti, regionu archeologicky zajímavého a navíc rodného autorova kraje.
Vymezení není jen administrativní, ale pŤihlížík přírodním poměrům. Autor volil postup

tradičnía podává přehled hlavních pravěkých vývojových prehistorickýclr etap včetně
dílčíchkultur a podrobně i jejich charakteristiky (keramika, pohř'ební rity) na celém území
českých zemí s Íim, že do textu vkládá dle okolností kratšíči delšízmínky o případných
stopách osídlenía známých archeo1ogických lokalitách na DomaŽlicku. Konkrétnějšía
přínosnějšíje autor v následujících pasáŽích, kde se zabývá výzkumy a objevy ve sledovaném
regionu od 19.století do současnosti. Nejvíce pozornosti bylo ze strany amatérských i
prolesionálních badatelů věnováno přirozeně ,.proslulým" Milavčím.MoŽná, Že jednotlivým
protagonistůrn mohl autor věnovat (třeba v příloze) biografické mcdailony, určitě b.v to bylo
jejíŽvýzkuLny zásadr-rč pl'ispěly k poznání pravěku
uŽitečnó v pr'ípadě Ilvy Čujanové-Jílkové'
na DomaŽlicktr' Dalšíčást práce je patrně nejpřínosnčjšíaktuální popis tří stěŽejních lokalit
na l-Ioršovotýnsku včetně shrnutí současnéhopoznání i některých kontroverzních rrázorťr. To
se týká zejména tajemnýci-r, teprve relativně nedávno objcvených rondclů, které zprvu

vzbr'rclily téměř senzačníolrlas, i kdyŽ patrně je to pozťrstatek raně novověkých aktivit

vrcirnostenského lesního hospodářství? Poučeně jsou zpracovány i dalšídvě lokality SvrŽno s hradištěrn a PodráŽnice s komplexy mohyl. Styl práce je čtivý odbornč výstiŽný,
'
počet překlepťr a menších pravopisných chybiček minimální (psaní velkých a malých

písmen). Z'avhodné vyuŽití orální historie povaŽuji zařazení př'episu rozirovoru s docentem
Šve.jdor-r z našíuniverzity, arclreologa, který zpochybnil pravěký půvocl ,.tajemrrých rondelů".
Dťrkladný Seznam literatury svědčío poctivé přípravě autora' stejně jako bohatý poznámkový
aparát (123 poloŽek pod čarou). Nelze opomenout ani barevné autorské přílolry. zachycující
aktuální stav sledovanýclr lokalit lépe neŽ slovní popis. Anglické resumé je veimi kvalitní (o
si napsal autor sám?). Bakalářskóu Kabotrrkovu práci doporučuji lr oblrajobč s hodnocením
výborně.
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