
/' 

Posudek na diplomovou práci 

Jan Hájková, Skalní umění v kontextu archeologie a etnologie. 

ÚE FF UK, Praha 2009, 70 s. rkp., obr. přílohy 

Jana Hájková si zvolila k diplomové práci téma neobyčejně náročné. Zasahuje plejádu 

různých kultur v různých částech světa, sjednocuje je však jeden společný fenomén, totiž byly 

u nich zaznamenány doklady tzv. skalního umění. Navazuje na svou postupovou práci Skalní 

umění v kontextu šamanismu (Praha, 2009). Už název diplomové práce naznačuje že Jana 

Hájková urazila v poznání skalního umění další kus cesty a v jeho interpretacích překonala 

dosavadní poněkud jednostranný pohled. 

Téma skalního umění je velmi atraktivní a pojme-li se z obecně lidského hlediska při snaze 

zachytit významy i základní lokální variabilitu i velmi komplikované. Že je na hranici 

několika oborů je evidentní, že na prvním místě prehistorie a etnologie je zřejmé také. 

Práce začíná v první kapitole historií interpretací skalního umění a jejich kritikou. Pojednání 

je soustavné a jasně vysvětluje, jak se tyto interpretace měnily v dobových proměnách 

prehistorického a etnologického poznávání od 19. Století (vliv evolucionismu, teorie magie, 

totemismu, strukturalismu). Autorka kriticky hodnotí jednostrannost těchto teorií. Naopak 

poukazuje na některé moderní přístupy, jako je enviromentalismus (kap. 3 Krajina, člověk a 

skalní umění) a dokonce i na neuropsychologii (kap. 5), jejíž poznatky nepochybně rozšiřují a 

obohacují interpretativní možnosti. 

Část empirická je prezentována etnografickými a archeologickými daty. Etnografie je 

zastoupena africkými Sány a severoamerickým materiálem z oblasti Kalifornie a Velké 

pánve, archeologie regiony severní Evropy a Střední Asie. Tato část má spíše ilustrativní 

hodnotu, projevuje se tu určitá autorčina opatrnost v interpretacích, s nimiž se setkala 

v literatuře. Např. pro Střední Asii je poněkud zdrženlivá k tzv. indo-íránské teorii, domnívám 

se, že správně zpochybňuje jak ztotožnění zdejších artefaktů s určitým etnikem, tak i reálnost 

A vesty a Véd jako jediného inspirativního zdroje zdejšího skalního umění. Zdá se mi však, že 

v ukázkách ze severní Evropy opomněla zmínit kresebné doklady o zemědělství (např. velmi 

cenné vyobrazení orných nářadí - rádel z Dánska). Nicméně autorka v této části zdárně 
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překonala hendikep z absence studia archeologie a svou houževnatostí se v ní celkem dobře 

pohybuje. 

Cenná a přínosná je i závěrečná kapitola o metodách a technikách dokumentace skalních 

maleb, zahrnující opět i techniky nejmodernější. 

To je možno říci o celé práci, že totiž je postavena na nové (nejnovější) literatuře, že si ji 

autorka dokázala vyhledat a úspěšně z ní vybrat nejpodstatnější fakta a koncepce. V budoucnu 

bude jistě vhodné literaturu doplňovat, např. z přístupných elektronických databázi (JSTOR 

aj.). Připomínku je možno mít k některým transkripcím, kde jsou ponechávány anglismy 

(např. Vakhánské údolí, česky Vachánské). 

Jana Hájkové ve studii prokázala zájem o velké téma, který naplňovala studiem kvalitní 

cizojazyčné i domácí literatury. Problematiku podává jasně a zřetelně, i když jde o téma 

kontroverzní a interpretace jsou na úrovni hypotéz. Toho je si v podstatě autorka vědoma. 

Velmi kladně lze hodnotit, že nepodléhá krajnostem a v interpretacích je velmi obezřetná. 

Práci doporučuji přijmout a pro náročnost tématu i velkou snahu Hájk~é doporučuji hodnotit 

v Ý bor ně. 
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