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Předložená diplomová práce je věnována problému, který již dvě staletí za
městnává jak archeology, tak etnology. Autorka tento problém sleduje v histo
rické perspektivě a rámuje do určitého kognitivního pole opřeného především o 
teorii šamanismu. Reflektuje jí známé teorie a správně také hned v úvodu uvádí, 
že v případě výkladu skalních maleb a skalních rytin máme co do činění přede
vším s hypotézami odvozenými od dobových znalostí jak etnologických, tak ar
cheologických. Dokladový materiál bere ze tří až čtyř kontinentů, tj. z Evropy, 
Afriky, Ameriky a Asie. 

Stavba má logickou stavbu, autorka dokládá svoje teorie odpovídajícími daty 
a dotahuje až do závěru. 

Práce je rozdělena do dvou částí, tj. na historicko-teoretickou a na interpre
tační, které na sebe navazují. 

K textu mám jen několik připomínek a z toho dvě obecnější: 
1) I když je to uvedeno hned v úvodu, přece jen by bylo dobré občas znovu 

zdůraznit, že naše interpretace obrazců i jejich barev jsou jen našimi do
hady. Vždy je také třeba uvažovat v pojmech kulturního relativismu, tedy 
že interpretace nositelů různých kulturní a z různých dob se mohou dia
metrálně lišit. 

2) Nepochopil jsem řazení příkladů do kapitol "Etnografie" a "Archeologie". 
V první jsou příklady z Afriky (sánské malby a rytiny) a z Ameriky (Kali
fornie a Velká pánev); ve druhé příklady ze Skandinávie a Asie. Jakým 
kritériem se autorka při tomto rozdělení řídila? 

Ostatní připomínky či poznámky jsou spíše drobnější: 
Str. 8: Proč nebyly použity studie prof. Jelínka, zvláště když jsou hned v úvodu 
zmiňovány? Možná by byly užitečné texty založené na jeho australském vý
zkumu; pokud si vzpomínám, tak tam našel žijícího malíře skalních maleb. 
Str. 11: doporučuji hovořit o Austrálcích místo o Aboridžinech. Kolonisté býva
jí označováni jako Australané. 
Str. 27: Motivy ze skalních maleb se "používají i při dekoraci domů"? Nebylo 
mi jasné zda-li jsou míněny iniciační chaty anebo obytné domy. 
Str. 35: Sánské rytiny " .. Od maleb se liší především tím, že se jedná o entopická 
zobrazení, většinou geometrického tvaru .. ". Nesouhlasím, existují i četné rytiny 
zvířat, lidských postaviček a také užitkových předmětů. 
Závěr: Autorka spojuje tradici skalních maleb a rytin především s populacemi 
lovců a sběračů. Příklady z Afriky ale umožňují je spojovat i s populacemi do
bytkářů (Sahara, Etiopie, Centrální Afrika) a dokonce i se zemědělskými skupi
nami (Sahara). 

Práce je velmi zajímavá, je třeba vyzdvihnout autorčinu snahu hledat vysvět
lení i mimo pole etnografie a archeologie. Práce splňuje požadavky kladené na 



diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako vý
bornou. 
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