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Abstrakt  

 Předložená práce se zabývá vybranými problémy interpretace egejské historie 

pozdní doby bronzové. Témata jednotlivých kapitol se kryjí s hlavními interpretačními 

problémy diskutovanými v odborné literatuře. Jedná se o problematiku absolutní 

chronologie rané fáze pozdní doby bronzové v Egejdě a s ní související problém 

synchronizace východostředomořských regionů a posléze i synchronizace na 

celoevropské úrovni. Toto téma je intenzivně diskutováno od doby zveřejnění prvních 

radiokarbonových dat, která zpochybnila konvenční archeologická data. Tato diskuze je 

vedena jak na poli archeologickém tak přírodovědném, zainteresováni jsou 

archeologové ze všech zmíněných oblastí v popředí s egyptology a egejskými 

archeology. (Kapitola 2.1) 

 Dalším aktuálně často diskutovaným problémem je rekonstrukce politického 

systému novopalácové Kréty a formování státní civilizace mykénské pevniny. Tato velmi 

komplikovaná a teoreticky náročná problematika je prezentována formou eseje s 

vědomím, značné obtížnosti kontrolovat objektivitu bádání podobných otázek. (Kapitola 

2.2) 

 V další kapitole je komentována problematika destrukcí krétských center 

kulminující v období LM IB. Hlavním problémem dnes již není datování a určení 

mechaniky těchto destrukcí (Evansova teorie obviňující zemětřesení byla opuštěna pod 

tíhou argumentů, které jednoznačně ukazují na lidský faktor jako hlavního původce 

těchto destrukcí), ale hledání motivu a identity původců.  (Kapitola 2.3) 

 Následující dvě kapitoly se zabývají obdobím pozdních paláců a obdobím vrcholu 

mykénských center a to hlavně srovnáním charakteru mykénských politií ve srovnání se 



 

 

specifiky krétského vývoje, které se v současnosti jeví jako mnohem komplexnější, než 

jak jej interpretovalo předchozí bádání. Je diskutována otázka přítomnosti mykénských 

Řeků na Krétě, což je jedním z nejožehavějších témat současné egejské archeologie, 

přesahující do politiky nejenom současného Řecka. (Kapitoly 2.4 a 2.5) 

 Další kapitola (2.5) se zabývá „mechanikou“ kolapsu palácového systému, který 

není chápán jako konec čehosi dobrého, ideálního a dokonalého, jak archeologické 

bádání zdědilo po Homérovi a po historiografii 19. století, ale jako reakce systému na 

krizi a posléze jako východisko z této krize. Opět jsou srovnávány hlavní egejské oblasti; 

tedy Kréta, pevninské a ostrovní Řecko.  

 Tento oddíl je uzavřen kapitolou nastiňující  následující vývoj. (Kapitola 2.7) 

 Zvláštní kapitola byla věnována problematice rekonstrukce způsobu myšlení lidí 

prehistorických společností. (Kapitola 2.8) 

 Nedílnou součástí práce je také kapitola zabývající se srovnáním vývoje druhé 

poloviny 2. tisíciletí před n. l. v Evropě a v Egejdě.  (Kapitola 3.1) 

 Na úvod práce byly mimo jiné zařazeny kapitoly charakterizující přírodní 

prostředí, ale také dějiny bádání, jež determinované dobou vzniku dále ovlivňují naše 

současné interpretační možnosti. (Kapitoly 1.4 - 1.6)  

 Celá práce byla koncipována jako studie, řada problémů je prezentována formou 

eseje. Práce si klade za cíl revidovat současný stav bádání a zároveň současnou 

metodologii oboru. Cílem je získat obraz tohoto stavu, definovat další otázky, zhodnotit 

stav současných znalostí a případně definovat další metodologické přístupy, jejich 

možnosti a omezení. Cílem není za každou cenu rozhodovat ve prospěch toho kterého 

interpretačního modelu. 



 

 

 Paralelním cílem práce je vytvořit studijní materiál pro středoevropské 

prehistoriky a studenty klasické archeologie, pro něž problematika egejského pravěku 

představuje komplexní problém, jehož znalost je však nutná pro analýzy následující rané 

doby dějinné jak v Egejdě, přilehlých oblastech, tak v celé Evropě, ale také pro 

„kalibraci“ ve střední Evropě používaných analogií z egejské oblasti a určování jejich 

relevantnosti.  

 Práce koncepčně navazuje na „českou“ školu egejské prehistorie 

reprezentovanou především prof. J. Bouzkem, jenž chápe dějiny jednotlivých oblastí v 

širokých souvislostech a mobilizuje nejenom archeologickou vědu, ale také ostatní vědní 

obory, které mohou k této problematice přispět, ať již je to filozofie, etnologie a 

etnografie, dějiny umění, přírodní vědy ad.  

 Předkládaná práce, i přes svůj rozsah představuje počáteční etapu bádání. 

Jednotlivé kapitoly budou postupně rozpracovány, nejlépe vědeckými týmy. 

 

 

V Brně, dne 23. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


