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Vypracovat posudek na předloženou práci byl pro mne úkol poněkud obtížný a to ze 

tří zásadních důvodů. 

Práce je koncipována netradičně,  neřeší, jak bývá u dizertací obvyklé,  žádný 

předem jasně vymezený problém, nýbrž je jakýmsi kompendiem hlubokých 

autorčiných znalostí dané problematiky. V některých pasážích se spíše blíží 

skriptům, jinde naučné literatuře, jinde eseji a jinde je zase kladen důraz na formulaci 

vlastních autorčiných hypotéz. 

Práce je polytematická, jednotlivé části se liší přístupem i hloubkou záběru, obecně 

spojujícím momentem je pouze pozdní doba bronzová ve východním Středomoří a 

přilehlých oblastech. 

Autorka měla přístup k literatuře, která je v České republice z velké části těžko 

dostupná, takže relevance mnoha odkazů je v podstatě neověřitelná (což není výtka 

autorce, ale pouhá konstatace skutečnosti a doklad obtížné pozice oponenta). 

Úhelným kamenem pro hodnocení práce musí být jistě posouzení, zda cíle, které 

jsou deklarovány,  reflektují odborné standardy kladené na dizertace a zda se jejich 

naplnění v práci podařilo.  Hodnocená práce si za hlavní cíl klade revizi současného 

stavu bádání  a metodologie  v egejské archeologii a také  definování dalších  otázek 

a metodických přístupů.   Paralelním cílem je pak vytvoření studijního materiálu pro 

středoevropské prehistoriky a studenty klasické archeologie.   Otázka, zda jsou takto 

stanovenými cíli naplněny také formální nároky kladené na dizertační práce, byla 

jedním z hlavních kritérií, které jsem při závěrečném posuzování textu použil.  

Práce Věry Klontza je  dělena do tří oddílů. Prvním je úvod do problematiky. Již 

v subkapitole definující cíle, v souladu s názorem oponenta, autorka práce nezastírá 

 1



určitou obavu z jejího vyznění, které by mělo částečně vycházet i z  jistě specifického 

přístupu (eseje) v kombinaci s velmi širokým časoprostorovým záběrem.  Další 

subkapitoly srozumitelně představují metodický přístup autorky, vymezují časový i 

prostorový rámec, který je v práci aktuální. Velmi podrobně se věnují také přírodnímu 

prostředí a klimatu v oblasti.  

V pasáži věnované dějinám bádání je dobře rozeznatelný autorčin vlastní náhled na 

danou problematiku, který je inspirativní. Jen odstavce věnované Schliemannovi mi 

připadají až polopatické a psané  příliš uvolněným jazykem. Čtenář také nabývá 

dojmu, že celé dlouhé pasáže jsou vlastně pouhou transkripcí jednoho díla 

(MacGillivray 2000), což umocňuje i skutečnost, že tato práce je v seznamu literatury 

uvedena hned dvakrát.  Osobně bych též zvažoval, zda je třeba se zabývat 

charakteristikou archeologů typu Indiana Jonese či ideově vyhraněným hodnocením 

přístupu k archeologii v Řecku. 

Jádrem práce je druhý oddíl, který definuje vybrané problematické otázky spojené 

s interpretací podoby a historického vývoje Egejdy zvláště v pozdní době bronzové. 

Subkapitola věnovaná problematice absolutní chronologie samozřejmě pracuje 

s posledními výsledky výzkumu průběhu, následků a datace výbuchu vulkánu na 

Théře. Méně rigidní bych asi byl při konstatování, že teorie zániku mínojské civilizace 

v důsledku sopečné erupce je již několik desetiletí překonána, spíše bych se klonil 

k formulaci „pouze a jenom v důsledku sopečné erupce“. Velmi fundovaně jsou 

popsány další metody, které mohou přinést absolutní datování artefaktů, ať již jde o 

vědy přírodní nebo využití metody archeologické komparace.  

K vložené partii o překonávání vzdálenosti a problematice orientace při plavbě, mám 

otázku, zda by nebylo možno vzít do úvahy i skutečnost, že z jižní Kréty je za dobré 

viditelnosti možno spatřit břehy Libye? 

Určité výhrady mám k té části práce, která souvisí s egyptským vývojem v 1. polovině 

2. tisíciletí.  Tato pasáž je poněkud odbyta, je nedokonale provedena korekce textu,  

u citací chybí konkrétní stránky. Též bližší vysvětlení, že se jedna o faraóna, bych 

v případě Kamoseho doporučoval presentovat již v první zmínce o něm,  nikoliv až 

na následné straně. Nerozumím, proč se hovoří v tomto období o dějinách 

pravěkého a starověkého Egypta?   Poněkud zkratkovitě jsou převzaty také údaje o 
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datování 12. dynastie, čtenář se těžko vyrovnává s uvedenými daty v porovnání se 

154 lety deklarované celkové vlády. Upozorňuji také, že Amenemhet IV nebyl  

posledním panovníkem této dynastie, po něm vládla ještě Sebeknofru. Jinak jsou 

ovšem ostatní části subkapitoly věnované kontaktům zpracovány  výborným 

způsobem, pouze epiku závěrečného shrnutí o chronologii by jistě bylo možno 

omezit.  

Další subkapitola druhého oddílu se věnuje problematice období nových paláců na 

Krétě. Zde se naplno potvrzuje erudice autorky, její hluboké znalosti v této oblasti a 

objevují se zde také nové myšlenky, které do ní sama vkládá. Velmi přínosná je např. 

v tomto smyslu  tabulka na str. 203, naopak českému čtenáři zní zprvu cizorodě  

autorkou užívaný termín Minoité. Široký záběr textu přináší i nebezpečí opakujících 

se informací, které bude v případě publikace této práce selektovat, naopak zásadní 

tezi o aridizaci rozsáhlých území (str. 213) není rozhodně možno ponechat bez 

argumentace a citací.  Přehlédl jsem možná zdůvodnění, proto se ptám  po rozdílu 

mezi Mykéňany (např. str. 283) a mykéňany (např. str. 220), naznačeném i v termínu 

M-mykéňané na str. 248, a jaký k ním mají vztah Heladité (str. 275) ? Pasáže 

dotýkající se teorie státu znovu dokladují autorčin široký záběr.  

Třetí subkapitola je věnována snad nejčastěji diskutované otázce, tedy destrukci 

mínojského prostředí ve stupni LM IB. Subkapitola opět potvrzuje šíři autorčiných 

znalostí  a  její schopnost problematiku přehledně demonstrovat. Pro méně poučené 

čtenáře by však bylo vhodné některá tvrzení opět rozvést nebo opatřit odkazem, 

např. sdělení o dokladech slovesné literatury na tabulkách (str. 271), a opět 

selektovat opakující se sdělení. V kontextu této subkapitoli prezentuje V. Klontza 

vlastní představu o procesech, které v té době na Krétě mohly probíhat. I na základě 

shromážděných poznatků zůstává však, podle mého soudu, hypotéza o zásadním 

podílu Mykéňanů na nich neotřesena.  

Čtvrtá subkapitola druhého oddílu časově navazuje na předchozí a zabývá se 

změnami na Krétě v intervalu LM II – LM IIIB. Můžeme sledovat opět velmi precizně 

a erudovaně předestřenou problematiku, některá sdělení ovšem opět postrádají 

odkaz (olovo z Lavria – str. 313). Také zde předkládá autorka svoji představu o 

procesech, které na ostrově v daném období probíhaly. Stejně jako u jiných 

existujících modelů se však nutně musí jednat o představu značně hypotetickou. 
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Subkapitola pátá se věnuje fenoménu, který autorka označuje jako mykénská kultura. 

Obecně je koncipována obdobně předešlým a stejně ji lze také hodnotit. Z pohledu 

prehistorika je poněkud nezvyklý termín mykénská kultura, stejně tak překvapivé je i 

sdělení, že egeiská archeologie teprve v poslední době opouští mínění, že 

archeologická kultura by měla být totožná s etnikem. Soudil jsem, že takovéto 

nazírání bylo definitivně a všeobecně odmítnuto již ve 2. polovině minulého století. 

V souvislosti s terminologií pak také považuji za nutné zdůraznit, že autorkou 

prosazovaný termín „hrad“ pro opevněná sídla na řecké pevnině, je pro chudost 

termínů v českém jazyce pochopitelný, ale může být pro mnohé silně zavádějící. 

Možná by stálo za úvahu použít termín „pevnost“ ? V souvislosti s popisem 

sociálních skupin v politické struktuře oné mykénské kultury by bylo jistě dobře opatřit 

diskusi o HEQUETAI  citací zásadní práce kol. Deger-Jalkotzy na toto téma z roku 

1978. Poněkud rušivě působí pasáže na str. 351, které budí dojem, že zápisy na 

hliněných tabulkách jsou anglicky.  

Subkapitola šestá se zabývá zánikem egejské civilizace, jeho příčinami a průběhem, 

a to  v širší souvislosti. Přináší a přehledně třídí všechna zásadní relevantní fakta, 

která byla k této otázce doposud soustředěna. Je jistě opodstatněné a užitečné, že    

následná subkapitola pojatá stejným způsobem, ač překračuje vymezenou zájmovou 

chronologickou etapu, organicky  uzavírá prací sledované téma. 

Poslední subkapitola druhého oddílu se pojetím i vyzněním poněkud vymyká cílům a 

dosavadní obsahové struktuře dizertační práce. I podle autorky je koncipována jako 

esej „o síle lidského myšlení a následného konání, stejně jako o jeho historické 

podmíněnosti“.  Její užitečnost v kontextu této práce spatřuji zejména v doplnění 

další využitelné literatury. V případě publikace dizertační práce bych však preferoval 

publikaci této subkapitoly odděleně, formou samostatné studie a doplněnou pro lepší 

informovanost čtenáře o ilustrace jmenovaných artefaktů, případně i onoho schématu 

terakotových figurín, který zahrnuje jejich jednotlivé typy. Taková studie by mohla 

opětovně vyvolat diskusi přinejmenším v poloze možnosti využití artefaktů  

k poznávání myšlení a historických dějů zaniklých společenstvech, jakkoliv by se 

zdálo, že tato diskuse již vyzněla.  
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Závěrečný krátký třetí oddíl je v podstatě jakýmsi manifestem vyzývajícím k propojení 

středoevropské a egejské archeologie, k široké spolupráci a k otevření a řešení 

nových otázek a problémových okruhů.  

Práce Věry Klontza-Jaklové je rozsáhlá jak záběrem, tak rozsahem. Je psána 

převážně živým a dobře srozumitelným jazykem, ovšem obsahuje i velkou řadu 

gramatických chyb, zejména v syntaxi, překlepů a formálních pochybení: chybějící 

odkazy v literatuře (McDonald, Rapp 1972 – str. 92; Bouzek 2010 – str. 98), chybějící 

stránkové odkazy  (např. Oren  1997, xix – str. 145, ale i jinde). Ve vědecké  publikaci 

také není zvykem uvádět vědecké tituly vybraných badatelů. 

Zmíněné chyby, které se mi podařilo zachytit, jsem vyznačil přímo v textu práce, pro 

případné odstranění před její publikací. 

Celkově je možno konstatovat, že Věra Klonza (Jaklová)  dosáhla  cílů, které si 
předsevzala, a současně prokázala svoji hlubokou znalost problematiky, které 
je práce věnována, a schopnost formulovat vlastní závěry. 

Práci proto doporučuji k dalšímu projednávání v rámci ústní obhajoby. 

 
V Praze dne 2.1. 2014     doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. 
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