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omluveni:
Předseda komise p. prof. Jiří Sláma zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta. Uvedl
mj., že kandidát složil všechny vysokoškolské zkoušky stanovené školským řádem a uveřejnil
podstatné části své dizertační práce, a tak splnil podmínku danou vysokoškolským zákonem.
Školitel p. doc. Popelka představil kandidáta a seznámil komisi s jeho dosavadní vědeckou
činností. Následně zhodnotil předkládanou dizertační práci. Upozornil zejména na
kompletnost práce, která zhodnotila všechny publikované nálezy z jeskyní ve studované
oblasti. Práce je psána v německém jazyce.
Kandidát seznámil členy komise stručně s hlavními tezemi své práce, a to na podkladě powerpointové prezentace. Uvedl především:
1) důvody pro zvolené téma
2) pramennou základnu (jedná se hlavně o starší výzkumy)
3) dosavadní výklady o využití jeskyň v pravěku. Od 80. let sílí nové přístupy, které
zdůrazňují nejen sídlištní a refugiální, ale také jejich kultovní význam. Dosud ale
chybí kritické a dobře argumentované výklady.
4) jak byly jeskyně užívány v novověku – to totiž ovlivňovalo výklady archeologů v 19.
a 1.pol. 20. století (profanní funkce), popř. až dodnes
5) tradiční představa o využití jeskyň v neolitu, která byla převzata od archeologů
zkoumajících paleolitické období, nebyla paradoxně zpochybněna moderními
speleologickými výzkumy
6) řada v neolitu osídlených jeskyň ale téměř vylučují sídlištní nebo útočistné využití.
Velká různost přírodních podmínek jeskyň.
7) archeologické nálezy z jeskyň a jejich variantní interpretace, tj. nelze jednoznačně
určit funkci jeskyň
8) geografické a chronologické vymezení tématu
9) syntetické vyhodnocení nálezů z období epipaleolit, natúfien a PPN – zde nesporné
sídlištní situace, k obývání vhodné jeskyně, doklady staveb atd. Široké a vyvážené
spektrum nálezů, podobné jako na běžných sídlištích.
10) syntetické vyhodnocení nálezů z období keramického neolitu na Předním východě.
Zde už nálezy také z jeskyň, které sídelně nepříznivé. Často krasové jeskyně
s podzemní vodou.

11) syntetické vyhodnocení nálezů z následující období, kdy zemědělství již v Evropě.
V Anatolii krasové jeskyně, využívány sídelně příznivé části. Chybí ale doklady
staveb, půdorysy domů, už nevyvážené spektrum nálezů! Všude ale rozsáhlé soubory
keramiky. Podobná situace na Balkáně, sídelně jak vhodná, tak naprosto nevhodná
místa. V Karpatské kotlině převažují velké krasové jeskynní systémy.
12) syntetické vyhodnocení nálezů z následující období (ve střední Evropě odpovídá
mladšímu neolitu)
13) syntetické vyhodnocení nálezů z dalšího období syntetické vyhodnocení nálezů
z následující období (ve střední Evropě odpovídá časnému eneolitu)
14) shrnutí
15) vztah přírodního prostředí, jeho změn a využití jeskyň
16) v neolitu začíná i nesídlištní využití jeskyň, klimaticky se jednalo o velmi neklidné
období, výkyvy k suchému klimatu. V tomto období narůstají doklady využití jeskyň.
Kandidát dále rozvíjí úvahy o korelaci změn využití jeskyň a změn klimatu v neolitu a
v časném eneolitu.
17) jeskyně a společnost. Velmi nápadné je cyklické střídání zájmu a nezájmu o jeskyně,
pozorujeme globálnější cykly trvající v řádu stovky let, jednotlivci tyto proměny
nemohli vnímat. Problematika využití jeskyň v počátcích neolitu (zemědělci x okolní
lovecko-sběračské populace). Synchronní existence kultur využívajících a
nevyužívajících jeskyně. Zdá se, že o jeskyně byl zájem v zemědělsky méně
intenzivních obdobích a populacích.
18) využití jeskyň často v mladších stupních konvenčních archeologických kultur, období
klimatických proměn.
19) některé populace se více mohli obracet k přírodě
20) problematika jeskynní jako archetypu přírody v lidské kultuře
21) funkce jeskyně – sídelní prostor?
22) funkce jeskyně – souvislost s pastevectvím? Doklady ustájení zvířat.
23) funkce jeskyně – místo kultu a rituálů? Toto podle kandidáta převažuje.
24) Jeskyně v kosmologii světa. Interpretace kultu a rituálů s cílem poznat představy
minulých lidí o uspořádání světa.
25) závěr
Kandidát spatřuje zásadní rozdíl ve využití jeskyň mezi akeramickým neolitem a pozdějším
obdobím. Člověk začal jeskyni využívat jiným způsobem než dříve, už využívány lokality
jiné než ty, které byly vhodné také pro běžné sídlení. Svědčí to o změně duchovních představ?
Vl. Peša upozornil znovu na korelaci využití jeskyň a proměn klimatu. Jeskyně lze považovat
za komunikační prostor mezi zdejším světem, člověkem, a prostorem „za“.
Poté první oponent, p. doc. Pavlů, přednesl závěry svého posudku. Vyjádřil se hlavně ke
koncepci dizertační práce. Samotné téma považuje za jedno ze čtyř globálních v evropském
neolitu, tj. to, které lze sledovat v celé Evropě a světě. Kolega Peša se zčásti o globální
syntézu pokusil. Doc. Pavlů vidí dvě hlavní otázky – okruhy:
1) doklady sídlištního využití jeskyň. Doc. Pavlů navrhuje rozšířit případnou
cizojazyčnou publikaci o detailnější zprávu o českých nálezech. Dále doporučuje
přehledněji strukturovat text.
2) společenský význam jeskyň. Doc. Pavlů upozorňuje, že kolega Peša přehodnotil
dosavadní interpretace (např. slovenské jeskyně v bukovohorské kultuře atd.) a
přiklonil se spíše k názorům, že jeskyně v neolitu měly hlavně společenský význam, tj.
nešlo o standardní nebo krátkodobá a účelová sídliště, ale spíše o místo kultu.
Konečně, doc. Pavlů hodnotí kulturně antropologický výklad V. Peši jako věc stále otevřenou.
Oponent doporučuje předloženou práci k obhajobě.

Oponentský posudek nepřítomného p. prof. Svobody přečetl doc. Popelka (viz oponentský
posudek). Prof. Svoboda ocenil profesionálnost předkládané práce a také ji plně doporučil
jako podklad pro udělení titulu Ph.D.
Kandidát Vladimír Peša poté reagovala na hlavní připomínky oponentů, které s uspokojením
doc. Pavlů i komise zodpověděl. Jednalo se zejména o problémy:
1) kulturně-antropologického výkladu. Vladimír Peša upozornil na současné kulturněantropologické výklady, které dokumentují různé vnímání jeskyň.
2) termínu speleoantropologie. Kandidát vyšel spíše z přístupu společenských věd.
3) interpretace nálezů z pískovcových převisů
Následně p. prof. Sláma jako předseda komise zahájil diskuzi. P. prof. Klápště se připojil
k připomínce p. doc. Pavlů, že je mnoho kultivovaných kulturně-antropologických přístupů,
které je možno využít. Dále doporučuje prezentovat a zohlednit také kvantitu nalezišť a
nálezů. Vladimír Peša se vrátil k charakteru pramenné základny a k limitovanosti starších
výzkumů a zpráv. P. doc. Popelka se vyjádřil k různé interpretační možnosti jednotlivých
nálezů a nalezišť. P. prof. Sommer se tázal na možnost využít doklady o využití jeskyň ve
středověku a novověku jako analogií. Upozornil na jeden z nejčastějších důvodů využití
jeskyň jako nouzového a úsporného sídlištní řešení.
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