
Abstract 

Bakalářská práce hledá odpověď na otázku inspirovanou řadou publikovaných studií, které 
připouštějí možnost považovat (a) autismus za prekurzora moderního lidského chování, a (b) autisty 
za autory některrých záznamů paleolitického
parietálního umění. V textu jsou předloženy informace o parietálním umění a problematice autismu. 
Práce dochází k závěru, že autističtí jedinci nestáli za vznikem moderního chování, mohli mít ale 
vliv na další vývoj moderního lidského chování a mohou být také autory některých maleb nebo 
souborů maleb parietálního umění.

Abstract

My bachelor thesis is trying to answer the question inspired by a number of published studies which 
are trying to consider a) autism being precursor of modern behavior and b) autists being authors of 
several entries of paleolithic parietal art. The work presents information about parietal art and the 
issue of autism, and leads to the conclusion that autists can't be responsible for emergence of 
modern behavior, but they could have influenced the further development of modern human 
behavior, and they could have been the authors of some paintings or sets of paintings of parietal art.

Závěr 

Autismus vznikl pravděpodobně až po vzniku chování anatomicky moderního člověka. Jeho vznik 
mohl být umožněn zvýšením hustoty autistických znaků v populaci. Nicméně autistické znaky 
mohly být pro svého nositele výhodné, vyskytly-li se jednotlivě. Při nadlimitním shromáždění u 
jednoho jedince tvoří obraz autismu se všemy jeho projevy a důsledky s nižší sociabilitou. 
Autismus není proto vhodným modelem pro evoluci moderního chování již z důvodů jeho  
pravděpodobného vzniku (objevení se) až po vzniku moderního lidského chování. Během dalšího 
vývoje lidské kultury autismus mohl sloužit jako nástroj kulturní evoluce. 
Autisté mohli mít příležitost a potenciál zasahovat do rozvoje moderního chování, i vzniku 
parietálního umění, především mírnější varianty znaků poruch autistického spektra, které u svých 
nositelů umožnili přežití a zapojení se do společnosti. Příkladem mírnější varianty poruchy 
autistického spektra je Aspergerův syndrom.


