Zápis
Z obhajoby disertační práce pana PhDr. Miroslava Dobeše
Konané dne: 3. 9. 2012
Téma práce:Měď v eneolitických Čechách
Přítomní: prof. Jiří Sláma (předseda komise), doc. Ivan Pavlů, doc. Miroslav Popelka, prof.
Petr Sommer, omluvení: doc. Luboš Jiráň, prof. Jozef Bátora, prof. Stanislav Stuchlík.
Předseda komise pan prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Zahájil obhajobu a představil přítomným
kandidáta. Předseda komise konstatuje, že kandidát složil všechny zkoušky doktorandského
studia a splnil tak všechny povinnosti nutné k obhajobě disertační práce.
Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací.
Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména:
Na počátku stručně reflektuje dějiny bádání o eneolitu od 19. století do současnosti včetně
různých periodizačních systémů. V další části se věnuje nástupu zpracování mědi ve světové
perspektivě, následně přesouvá pozornost do Evropy a následně do Čech.
Následně autor přechází k tématu práce v užším slova smyslu a stručně představuje
základní vlastnosti souboru nejstarších měděných nástrojů, které zpracovával. Postupuje
chronologicky po jednotlivých časových horizontech pozdní doby kamenné a představuje
proměny kovové produkce a na základě chemických analýz usuzuje na původ suroviny, který
se měnil. Např. v joradanovském horizontu zřejmě docházelo k zásobování mědí ze
slovenských ložisek. Dalším horizontem výskytu měděných artefaktů je prostředí kultury
nálevkovitých pohárů. V tomto horizontu se vyskytují především sekery. Rozsáhlejší
pozornost věnuje autor známému hrobu z Velvar s pektorálem a konstatuje alpský původ
kovu. Měď tohoto původu se zřejmě slévalo na sídlišti v Makotřasech. Na závěr kandidát
rozvíjí úvahu o proměnách funkce mědi. Domnívá se, že až do střední doby bronzové nebyla
vnímána jako technologický kov, ale spíše jako materiál určený především k výrobě
prestižních artefaktů.
Doc. Popelka přečetl oponentský posudek nepřítomného prof.. J. Bátory. Na počátku
zdůrazňuje kvalitu a vyzrálost práce. Následuje stručná rekapitulace obsahu práce. Postupuje
opět po jednotlivých horizontech. Ve naprosté většině nemá k autorovým interpretacím žádné
významnější připomínky. Obzvláště významné je podle oponenta aplikace chemických
analýz, které kandidátovi umožnilo vyjádřit se k původu kovu. Prof. Bátora práci hodnotí
jednoznačně pozitivně a doporučuje její brzkou publikaci. Podle oponenta naplňuje práce
všechny nároky kladené na disertační práci.
Doc. Popelka přečetl oponentský posudek nepřítomného dr. St. Stuchlíka. Oponent opět
stručně rekapituluje obsah práce. Drobné výhrady má pouze k typologickému členění
souboru. Např,. funkce tzv. náramků z Vrbice (jednalo se skutečně o náramky?). Podobně
jako prof. Bátora zdůrazňuje i dr. Stuchlík velký význam využití chemických analýz. Oponent
upozorňuje na několik drobných nepřesností především v soupisu literatury. Oponent oceňuje
kultivovaný jazyk práce. Dr. Stuchlík hodnotí vysokou vědeckou kvalitu práce dr. M. Dobeše.
Podle oponenta naplňuje práce všechny nároky kladené na disertační práci.
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Kandidát M. Dobeš odpovídá na posudky oponentů. Kandidát uznává drobné připomínky
oponentů jako oprávněné. Vyjadřuje se k terminologickým a typologickým otázkám.
Vyjadřuje se ke kulturní atribuci velvarského hrobu, který řadí k archaické řivnáčské kultuře.
Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta.
Diskuse: I. Pavlů: Oceňuje význam práce a Ptá se názor kandidáta na postavení české kotliny
v evropském kontextu.
M. Dobeš: Na základě typologie a materiálových rozborů lze stanovit změny kulturní, příp.
obchodní orientace české kotliny. Velký význam přisuzuje dokladu slévání kovu z Makotřas.
Zdůrazňuje, že k rozvinutí směnných kontaktů došlo již v neolitu a v době bronzové došlo
následně spíše ke kvantitativnímu nárůstu fenoménu.
Ivo Štefan: Jakými směnnými mechanismy se předměty či surovina k jejich výrobě šířila?
P. Sommer: Existovala nějaké lokální centra šíření?
M. Dobeš: Existuje řada modelových řešení, které kandidát stručně představuje. Domnívá se
však, že ve stávající situace je obtížné přiklonit se argumentovaně k některé s variant.
Vyhlášení výsledku tajného hlasování: počet členů komise 8 – přítomno členů komise – 5,
kladných hlasů: 5. Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Zapsal: Ivo Štefan

Podpis předsedy komise:
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