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a 23 máp).
Predložená dizertačná práca prináša po vyše 90-tich rokoch prvé komplexné
spracovanie eneolitickej kovovej industrie v Čechách a hneď na úvod možno
konštatovať, že je významným obohatením našich doterajších poznatkov o tejto
významnej historickej epoche.
Práca má logickú a pevne stanovenú štruktúru a v celom jej obsahu cítiť, že
ju písal zrelý a skúsený bádateľ, ktorý sa dlhé roky zaoberá problematikou
eneolitickej medenej industrie a metalurgie vôbec.
Za úvodnou kapitolou, ktorá je venovaná dejinám bádania eneolitickej
medenej industrie v Čechách, nasleduje hlavná časť práce zaoberajúca sa
jednotlivými skupinami kovových artefaktov. Autor ich prezentuje v
chronologickej postupnosti, počnúc medenými sekeromlatmi z obdobia
včasného eneolitu a končiac ozdobami kultúry zvoncovitých pohárov
v neskorom eneolite. Nevynechal ani predmety funkčne a tvarovo
neinterpretovateľné ako i predmety nesprávne zaradené do eneolitu a mylne
lokalizované na územie Čiech. Pri každej skupine predmetov sa venuje otázkam
terminológie a typológie. Ďalej nasleduje súpis lokalít danej kategórie artefaktov
z územia Čiech a pozornosť venuje aj ich nálezovým okolnostiam, zastúpeniu
jednotlivých typov v Čechách ako aj ich datovaniu. Vďaka takémuto
metodickému postupu sa M. Dobešovi podarilo podať v syntetizujúcej podobe
obraz premeny tvarového spektra jednotlivých kovových artefaktov v úzkej
spojitosti s príslušnými chronologickými horizontmi. V týchto súvislostiach
preukázal, že územie dnešných Čiech nebolo izolované od technologických
inovácií, týkajúcich sa metalurgie, ale naopak bolo kultúrno-historicky úzko
späté s oblasťou pokročilejšieho juhovýchodu, vrátane Karpatskej kotliny.
Napriek tomu, že u väčšiny medených predmetov, z obdobia staršieho
a stredného eneolitu, z územia Čiech nie sú známe nálezové okolnosti, autor
s veľkým nadhľadom poznajúc dobre materiál a literatúru zo susedných území,
typologicky a chronologicky správne klasifikuje jednotlivé artefakty.
Snáď iba v prípade sekery/klina z Božíc (s. 75) možno jednoznačne, vzhľadom
na celkové stvárnenie, hovoriť o kline. A prípadne možno zvažovať, či
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označenie „sekeriek s jedným ostrím“ (einschneidige Schaftlochäxte, Shaft-hole
axes) ako „sekeriek s okom“ je vhodnejšie (?).
V lepšej situácii, čo sa týka nálezových okolností jednotlivých kovových
artefaktov (prevažne ozdôb) bol autor pri spracovaní predmetov z
neskoroeneolitického obdobia, ktoré je reprezentované prevažne pohárovými
kultúrami, tj. kultúrou so šnúrovou keramikou a kultúrou zvoncovitých pohárov.
V súvislosti s vyhodnotením medených dýk kultúry zvoncovitých pohárov
možno súhlasiť s názorom, že pre ich II typ s dlhou rukoväťou a čepeľou, ktoré
sú typické pre oblasť strednej Európy, je potrebné prototypy hľadať v
severopontickej a v severokaukazskej oblasti východnej Európy. Tu sú
charakteristické najmä pre kultúru jamovú. O kultúrnych spojeniach
s uvedenými oblasťami svedčí, okrem M. Dobešom spomenutého hrobu kultúry
so šnúrovou keramikou z Bleckendorfu vo východnom Nemecku, v ktorý
obsahoval dýku a kostenú ihlicu s kladivkovitou hlavicou, i medený predmet
pochádzajúci taktiež z hrobu kultúry šnúrovej, z Morkúvek na Morave. Našiel
sa v ňom prehnutý medený nožík – britva (?), ku ktorému najbližšie analógie
nachádzame v oblasti jamovej kultúry na Ukrajine (Svatovo, hrob 1).
S kultúrnym pôsobením východoeurópskej oblasti správne autor spája
i technologickú novinku, tj. zosilnenie stredovej časti medených šidiel, ktoré sa
v Čechách po prvýkrát objavuje v kultúre zvoncovitých pohárov.
Vo viacerých prípadoch sa v hroboch kultúry zvoncovitých pohárov ukázal
rozpor medzi pohlavím pochovaného jedinca a inventárom hrobu.
Najvypuklejšie sa to prejavilo v prípade výskytu dýk v hroboch žien (napr.
Radovesice, hrob 117), kde je to považované za znak súvisiaci nie s pohlavím,
ale sociálnym postavením pochovaných. Uvedená skutočnosť však môže
poukazovať i na ďalšiu možnosť a tou je biologická anomália, resp. pohlavná
úchylka pochovaného jedinca. Mohlo ísť o pohlavný biformizmus, resp.
transvestizmus. V prípade transvestizmu ide o fenomén, ktorý je početne
doložený výskumami populácií blízkych pravekým spoločnostiam. Viacerí
bádatelia predpokladajú, že s jeho existenciou možno počítať v praveku strednej
Európy.
Za osobitne dôležité považujem, že v práci autor využil výsledky chemických
analýz, ktoré boli realizované rôznymi metódami vo viacerých európskych
laboratóriách na značnej časti eneolitických medených artefaktov z územia
Čiech. Vďaka tomu sa mu podarilo identifikovať nielen materiálové zloženie
kovov jednotlivých typov predmetov, ale i miesto pôvodu suroviny na ich
výrobu. Tak sa ukázalo, že v období staršieho eneolitu oblasť dnešných Čiech
mala intenzívne kultúrne spojenia najmä s meďorudnou oblasťou severnej časti
Karpatskej kotliny (územie dnešného Slovenska) a Sedmohradskom. V období
stredného a mladého eneolitu sa ťažisko kontaktov presúva do oblasti
severoalpskej (meď typu Mondsee) a v nasledujúcom období kultúry so
šnúrovou keramikou a kultúry zvoncovitých pohárov sú už indície poukazujúce
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na využívanie lokálnych ložísk na území Čiech, tj. cínu v Krušných horách a
zlata (ryžovanie zlatonosných potokov a riek).
Práca je napísaná dobrým a zrozumiteľným štýlom. Jej formálna úprava,
vrátane tabuľkovej a mapovej prílohy, je na štandardnej úrovni. Vzhľadom na
jej jednoznačný vedecký prínos odporúčam jej skoré vydanie tlačou.
Predloženú dizertačnú prácu hodnotím jednoznačne kladne a navrhujem, aby
PhDr. Miroslavovi Dobešovi bola, na základe jej obhajoby, udelená vedeckoakademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD) vo vednom odbore
archeológia.

V Bratislave, 3. júna 2012

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
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