Posudek disertační práce

Vladimír Peša: Mensch und Höhlen im Neolithikum

Předložená práce představuje zevrubný soupis jeskynních lokalit v několika zemích střední a
jihovýchodní Evropy a západní Asie a jeho vyhodnocení z hlediska klimatického a sociálního
kontextu neolitického osídlení. Jak je vzpomenuto v úvodu, archeologický výzkum jeskyní
(speleoarcheologie) je oborem dosud převážně ovládaným paleolitiky, takže systematická
práce zaměřená na neolit je více než vítaná.
Práce V. Peši vychází z pečlivě provedené rešerše jeskynních lokalit, řazených do časového
intervalu od neolitu do počátku eneolitu. Chronologický interval je tedy celkem zřetelně
definován (s ohledem na chronologické korelace neolitu jednotlivých zemí, jichž si je autor
vědom a diskutuje je - viz 2 chronologické tabulky, nečísl.). Prostorové zadání práce by
rovněž stálo za diskusi. Autor vybral země ležící na spojnici východního Středomoří a střední
Evropy, nepochybně z hlediska teze ex Oriente lux, takže zkoumané území tvoří souvislý
transekt či koridor zhruba na ose Jordánsko – Izrael/Palestina – Sýrie - Libanon - Turecko –
Bulharsko - Rumunsko – Maďarsko – Slovensko – ČR (srv. Abb. 1), nikoli ucelený region
(např. Přední východ či Balkán). Uvnitř jednotlivých zemí se práce zaměřuje na krasová
území a pomíjí pseudokras. Tento postup je nepochybně legitimní, ale bylo by dobré jej blíže
zdůvodnit. „Transekt“ je dobrou a často používanou metodou, která může zviditelnit
interregionální komparace, někdy i lépe než kompletní zpracování regionu či vybraných
vzorků. Zaměření na kras je rovněž zdůvodnitelné - vzhledem k jedinečným morfologickým,
geochemickým a vegetačním rysům krasové krajiny, ovšem za cenu ztráty širších srovnání
vztahu člověka vůči skalním útvarům a podzemí obecně.
Výchozím pojmem používáným v této práci je speleoarcheologie (str. 7), což je termín dnes
už zavedený, užitečný a s jasným obsahem pokud jde o předmět zkoumání i metodiku práce.
V úvodní diskusi autor hranice takto vymezeného pojmu překračuje a (s poukazem na širší
aspekty lidské psychiky a volby, „jeskynního folklóru“, atd.) dospívá k nadřazenému pojmu
speleoantropologie (str. 13). Z hlediska sociokulturní antropologie je toto zdůvodnění
pochopitelné. Z biologického hlediska je však na místě připomenout, že analogické pojmy,
tedy „speleobiologie“ a „speleozoologie“, zkoumají vždy specifické organismy adaptované na
podzemí. A protože neznáme žádnou lidskou populaci, která by byla adaptovaná svým
chováním (a případně i fyziologicky) na život pod zemí, nezdá se mi zatím pojem
speleoantropologie dostatečně opodstatněný.
Předložená práce jako celek vykazuje svým objemem kvantum velmi pečlivé rešeršní práce.
Nemohu posoudit úplnost soupisu pro Balkán a Středomoří, ale v ČR a na Slovensku je velmi
důkladný, dokonce zapracovává některé zapomenuté, těžko dostupné (a tedy objevné)
literární zdroje, což se odráží rovněž v obsáhlém seznamu literatury, rozděleném do dvou
částí (str. 329-388). Vzhledem k tomu, že autor je současně velmi dobrým terénním
badatelem, mohl snad být popis lokalit obohacen o více osobní autopsie - text by tím jen
získal. Rytiny uváděné na Abb.A1 jako „Pirin“ (což je říčka pod jeskyní) – jde o jeskyni
Keçiler Magaraşi; reprodukovaná kresbička z roku 1939 není moc přesná.

Vedle soustředění základní databáze je dalším přínosem práce vyhodnocení vztahu člověk –
jeskyně v čase a prostoru. Tady se plně zúročují výhody zvoleného „transektu“ pro
interpretaci. Autor zvažuje na jedné straně změny klimatu během holocénu, na druhé straně
formování sociálních struktur v rámci neolitických kultur. Zjišťuje, že intenzita využití
jeskyní v čase a prostoru kolísá. Období klimatické stability, ale především formování
komplexnějších sociálních systémů neolitu se může odrazit menším zájmem o využití jeskyní.
Na druhé straně symbolický a (nebo) religiózní význam jeskyně se oproti profánnímu využití
zdá být jevem trvalejším.
Vzhledem k tomu, že autor je rovněž výrazným badatelem v oblasti severočeského
pseudokrasu a sám shromáždil řadu údajů o osídlení pískovcových skalních převisů (mimo
rámec předložené práce), nabízí se otázka, zda a do jaké míry existuje korelace mezi krasem a
pseudokrasem?
Obsáhlá příloha obsahuje srovnávací tabulky (ty jsou ovšem ve své kompletnosti poplatné
dosažitelnosti údajů z jednotlivých zemí – ne vždy byly dostupné výškové údaje), celkovou
mapu a chronologické tabulky, dále obsáhlý korpus komparativního materiálu získaného
literární rešerší (regionální mapky, plánky a profily jeskyní, kresby výrazných artefaktů vždy s literární citací zdroje) a vlastní autorovy fotografie z terénu.
Závěr: Autor je již zkušeným badatelem v oboru speleoarcheologie, o čemž svědčí řada
předchozích dílčích publikací. Předložená práce je provedena profesionálně a prokazuje
schopnost pečlivé práce s literaturou naší i zahraniční (a to i při hledání těžko dostupných
zdrojů), vlastní terénní zkušenost i schopnost komplexní interpretace vzniklé databáze
z hledisek přírodovědných i sociálních. Výše uvedené poznámky a připomínky jsou mým
osobním názorem, snad mohou být využity například v následné publikaci, ale nikterak
nesnižují celkovou hodnotu a výsledky disertační práce tak, jak byla zadána a koncipována.
Plně ji doporučuji k obhajobě a k získání titulu PhD.
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