
ZÁPIS

z obhajoby disertační práce…. paní Mgr. Věry Jaklové Klontza .....................................

konané dne ….4.2.2014

téma práce: …. „Studie k historickým interpretacím pozdní doby bronzové v Egejdě.“

přítomní: 

doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Předsedkyně komise
Doc. PhDr. Jiří Musil, PhD.
Doc. Peter Pavúk, PhD.
doc.Dr. Marie Dufková, CSc. 
Prof. PhDr. Jan Bouzek, Dr.Sc školitel
Prof. Dr. Jan Bažant, CSc.
Prof. Dr. Petr Charvát, DrSc. oponent
Doc. Dr. Luboš Jiráň, CSc. oponent

Předseda komise doc. Iva Ondřejová zahájila obhajobu a představila přítomným 

kandidátku. 

Školitel prof. Bouzek představil doktorandku a seznámil komisi s její disertační prací.

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. 

Sdělila zejména, že práce byla od počátku pojímána jako mnohovrstevnatá, stavící na 

různosti pramenné základny i přístupu (krom vlastního archeologického rozboru zde hrají 

významnou roli např. i úvahy metodologické a silně jsou zohledněny dějiny bádání). Práce si 

klade za cíl sledovat civilisační cyklus v egejské oblasti mezi přelomem LM IA/ LMIB, tj. od 

novo-palácového období, v němž kandidátka shledává na Krétě existenci „segmentárního státu“ 

pod kontrolou Knóssu, až po kolaps palácového systému v a LMIIIB/IIIC, období v němž 

v posledních letech zejména přibylo pramenné základny i interpretací. 

Zohledněn je rovněž problém kontaktů mezi egejskou oblastí a soudobou střední Evropou, 

ostatně jedním z cílů práce je rovněž zprostředkování znalostí o egejské době bronzové 

středoevropským prehistorickým archeologům a tím umožnění snazší odborné komunikace mezi 

oběma oblastmi. 



Zvláštní kapitola je věnována otázce rekonstrukce způsobu myšlení na základě 

archeologických pramenů, a to zejména z hlediska egejského náboženství.

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků.

Prof. Charvát ocenil vložené úsilí a schopnost poskytnout vhled do situace v egejské 

oblasti pro neodborníky. Pozastavil se nad způsobem, kterým autorka pojímá otázku vzniku státu, 

v níž je pro ni nejvýznamnějším činitelem násilí. Oponent souhlasí s významem násilí, má

nicméně námitky proti uplatněné metodologii rozpoznání státu: doklady násilí jsou totiž přítomny 

i ve společnostech předstátních a důraz je tak nutno položit spíše na strukturní charakteristiky

jako např. na kapacity skladovacích prostorů…. 

Oponent dále doporučil větší obezřetnost v otázkách metodologických a jisté jazykové 

úpravy textu, za současného stavu příliš „překotného“.

Doc. Jiráň: se podivil nad koncepcí práce, která neřeší jediný konkrétní problém ani se 

nedrží jednotného přístupu či žánru a která se navíc různí hloubkou pojímání jednotlivých témat

(zejména ocenil kapitoly zabývající se novo-palácovým obdobím, jako nejoriginálnější a 

nejhlouběji založené na vlastním výzkumu). Vzhledem k nedostupnosti literatury, s níž měla 

možnost pracovat kandidátka, hodnotí práci pouze podle toho, nakolik se jí podařilo dosáhnout 

vytčených cílů. 

Podobně jako prof. Charvát, vznesl doc. Jiráň výtky proti nevázanosti a nedostatečné 

formálnosti jazyka a přístupu v některých pasážích, zaměřil se pak na některé zcela konkrétní 

otázky, jako překonávání vzdálenosti mezi Krétou a Kyrenaikou; užití neologismů (např. 

Minoité, Heladité) a kolísání mezi výrazy Mykénci/mykénci, přičemž významový rozdíl není 

vyložen; neobvyklost užití výrazu „hrad“ pro mykénské paláce (navrhuje se jej zaměnit za 

neutrálnější „pevnost“); neobvyklý je výraz „mykénská kultura“; místy chybějící odkazy či řádná 

argumentace (například ve zmíněném problému aridisace), v literatuře postrádá práci S. Deger 

Jalkotzy k problematice „equetai“. Pojednání o chronologii na základě dokladů thérské erupce 

shledává nejednoznačným. Kapitolu o vztazích mezi Egejskou oblastí a Egyptem považuje navíc

za nedostatečně propracovanou a místy vnitřně nesourodou. Jisté námitky vznesl nakonec proti 

kapitole pojednávající o možnostech rekonstrukce způsobu myšlení na základě archeologické 

evidence, která svým charakterem i stylem do práce organicky nezapadá.

Vzdor vyřčeným námitkám doporučili oba oponenti práci k obhajobě. 

Kandidátka V. Klontza odpovídá na posudky oponentů.



Na námitky prof. Charváta uvedla: Téma vzniku státu je tématem mimořádně obsáhlým a 

jeho pojetí může souviset i s přísně subjektivními hledisky. Uznává, že bylo chybou, nezmínit 

podrobně argumenty, na jejichž základě dospěla k vlastní definici. Podle prof. Charváta je 

hlavním rysem státu delegování pravomocí obyvatelstvem na své representanty – tím ovšem není 

řečeno, že je to delegování dobrovolné. Podle Klontzy stát vzniká v momentu, kdy komunita

vytváří nadprodukt a existuje elita, jež si jejím prostřednictvím chce zajistit svoje postavení – tím 

vzniká konkurence mezi skupinami. Koncentrace bohatství tudíž předchází myšlenku vzniku 

státu. Ve skutečnosti asi postupný vývoj mezi koncentrací bohatství, postupným vývojem 

konkurence a vznikem příslušných ideologických nástrojů. Podle Klontzy stát nevzniká jako idea 

– musí existovat materiální předpoklady.

Pokud se týká výrazu kognitivní archeologie, používá jej V. Klontza podle C. Renfrewa. 

Na námitky doc. Jiráně V. Klontza odpověděla: Pokud se týká kontaktů Kréty se severní 

Afrikou, je sice pravda, že Libye leží na dohled od Kréty a že obě oblasti byly v kontaktu v době 

prehistorické (na základě dokladů archeologických) i historické (v době římské například součásti 

jedné provincie). Problémem jsou však možnosti kontaktů – vinou mořských proudů a větrů a při 

technických možnostech mořeplavby v době bronzové byl kontakt možný jen po velmi omezenou 

část roku, a to pouze v jednom směru, a sice z Kréty do Afriky.

V otázce datace thérské erupce nechce V. Klontza a priori odmítat nižší historické datace 

egyptské, neboť žádná metoda datace exaktní zatím neposkytla zcela jednoznačný doklad o 

platnosti datace vysoké. Otázkou se nicméně sama podrobně v rámci běžícího 

interdisciplinárního projektu zabývá. 

Neologismy „Minoita“, „Heladita“ atd se V. Klontza pokusila nahradit tradiční 

terminologii, jejíž obsahová náplň není po generacích užívání jednoznačná a často (jako např. ve 

výrazu „Mykéňan“) se může vztahovat ke zcela různorodým kategoriím. Chybou však bylo tyto 

termíny zcela jednoznačně nedefinovat.

Termín „mykénská kultura“ V. Klontze umožňuje zahrnout do „mykénského světa“ i ty 

oblasti, pro něž nelze dle jejího názoru užít výrazu „mykénská civilisace“, například vzhledem 

k absenci paláců. Výraz „hrad“ pro mykénský „palác“ volí úmyslně pro analogii s evropským 

raným středověkem. Chybějící citace jsou pouze opomenutí, ke každému lze uvést zcela 

konkrétní publikace.



Diskuse:

- Prof. Bouzek ocenil mnohost přístupu; souhlasí s otevřeností problematiky datace zániku Théry.

V. Klontza dodává, že datace pomocí C14 může být ovlivněna stravováním dané populace.

- Doc. Jiráň se podivuje zmínce o slovesné literatuře údajně zaznamenané na lokalitě Myrtos 

Pyrgos v Lineárním písmu A.

- V. Klontza podotýká, že vzhledem k tomu, že se jedná o nápis v lin. A., jedná se jen o návrh na 

základě struktury zápisu a opakování některých znaků, jež by mohlo znamenat, že se jedná o 

báseň. 

- Doc. Pavúk děkuje oponentům za věcné posudky, k práci uvádí, že méně mohlo být místy více.

- V. Klontza namítá, že postižení celého civilisačního cyklu si vyžádalo právě tento rozsah i 

tematickou šíři. Pro následnou publikaci však předpokládá text rozdělit do více částí.

- Doc. Pavúk poznamenává, že problém naddimenzovanosti práce o některá témata úzce souvisí 

s jejím zaměřením na středoevropského čtenáře: v případě, že bude upravena pro anglické 

jazykové prostředí, mnoho témat nebude třeba podrobně přestavovat a práci tak bude možno lépe 

strukturovat. 

Po ukončení diskuse se komise odebrala k poradě a k tajnému hlasování.

Následně došlo k vyhlášení výsledku tajného hlasování, v němž komise šesti hlasy ze šesti 

navrhla udělit kandidátce titul doktor (Ph.D.)

Zapsal: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.

Podpis předsedy komise:


	ZÁPIS

