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Posudek bakalářské práce 

„Nebezpečí v egyptské Knize mrtvých ve vztahu k pojetí člověka“ 

 

Autor: Evžen Šíma  
Vedoucí: Mgr. Michal Čermák  
Oponent: Martin Pehal, Ph.D. 

1)    Struktura argumentace 

Body: 1/8 

Podle názvu práce je hlavním tématem shrnutí různých typů nebezpečí, která čekají zesnulého v zásvětí. Jak 
se ovšem postupně ukáže, jako vedlejší otázku průběžně řeší i to, zda jednotlivé složky lidské bytosti jsou 
spíše složky anebo zcela autonomní entity. Tato témata spolu sice souvisejí, nicméně nikoliv přímo a 
představují proto od začátku metodologický problém. Jsou to totiž dvě odlišné otázky, jejichž zodpovězení 
vyžaduje odlišnou strukturu práce samotné, odlišné interpretační rámce a nakonec i odlišné otázky, které si 
bude autor během psaní klást. Zodpovědět otázku po ontologickém statutu částí lidské bytosti znamená 
vůbec definovat, proč je takovéto rozlišení legitimní. (Např.: je to něco, co řešili Egypťané anebo je to něco, 
co je důležité pro nás?) Takto formulovaná výzkumná otázka např. vede k tomu, že bude práce členěna podle 
jednotlivých složek a jejich status bude řešen. Tomu odpovídá i členění Evženovy práce. Pro zodpovězení 
otázky po různých typech nebezpečí ohrožujících zesnulého by se nicméně hodilo spíše práci členit podle 
těchto typů nebezpečí, nikoliv podle složek. Platí totiž, že určení ontologického statutu složek nutně 
nepomáhá k lepšímu pochopení typů nebezpečí a jejich vzájemných souvislostí. Dokonce budu dále tvrdit, 
že tomu přímo brání. Evženova práce se tedy od počátku pohybuje v jakémsi meziprostoru. Na jedné straně 
Evžen nijak teoreticky nezakládá legitimitu tázání po ontologickém statutu složek lidských bytostí, zároveň 
ovšem strukturu práce staví tak, jako kdyby toto byla hlavní otázka. To ve výsledku, podle mého názoru, 
následně brání zahlédnutí relevantních symbolických souvislostí mezi různými typy nebezpečí (viz níže). 
 To, co platí o kap. 1–4 ve vztahu k egyptologickému materiálu, platí i ve vztahu k antropologické části 
(kap. 6). Proti užití van gennepovské koncepce (doplněné o pár střípků z M. Douglas) na zádušní rituály se 
nedá jaksi nic namítnout, nicméně v podobě, v jaké ji Evžen užil, je zcela samoúčelná. Evžen ví, že primární 
materiál je nutné intepretovat, že ho nestačí pouze navršit. Co nového nám ovšem užití van gennepovského 
interpret. rámce na zádušní texty umožní pochopit? Resp. Evžen opakuje určité klíčové prvky obou interpret. 
rámců. Ty ovšem následně vůbec neprovazuje s materiálem, který si zvolil ke zkoumání (viz též „Obecný 
přesah práce“). Autor také neprovedl rešerši na téma bádání o přechodových rituálech v Egyptě. Pokud by 
tak učinil, objevil by text (Harold M. Hays, “The End of Rites of Passage and a Start with Ritual Syntax in 
Ancient Egypt.” In Approaching Rituals in Ancient Cultures, edited by Claus Ambos and Lorenzo Verderame, 
86: 165–186. Supplemento Rivista Degli Studi Orientali. Roma: “Sapienza” Università di Roma - Dipartimento 



                             
 
 

 
 
 

Ústav	filosofie	a	religionistiky	

Ústav	filosofie	a	religionistiky	
Filozofická	fakulta	Univerzity	Karlovy	
nám.	Jana	Palacha	2,	116	38	Praha	1	
IČ:	00216208	
DIČ:	CZ00216208	

Tel.:	(+420)	221	619	306	 ufar@ff.cuni.cz	
http://ufar.ff.cuni.cz	
	
	
	

	 	 	
 

di Archeologia, 2013.), který explicitně kritizuje celé van gennepovské schéma a dává příklady ze starého 
Egypta, které podle autora toto schéma vyvrací. Ačkoliv s autorovou pozicí nesouhlasím a domnívám se, že 
van gennepovské schéma je stále užitečné, ukázalo by to Evženovi problematický aspekt takto nekritické 
aplikace určitého idealizovaného interpretačního rámce na zvolený materiál, se kterým by se musel v práci 
následně vypořádat – to by přitom mohlo práci dodat onu přidanou hodnotu. Podobné platí pro střípky, které 
Evžen užil z M. Douglas. Hovoří o nebezpečí jako o zdroji moci – takto řečeno ovšem pouze opakuje výsek 
její práce, aniž by vysvětlil, jak se to vztahuje k materiálu, který má, nebo co to vůbec znamená. Jak může být 
něco, co je mimo systém a tedy samo o sobě nemá přístup ke strukturám, které moc prostředkují, mocné? 
 V kapitole 7 se konečně dostáváme k samotnému jádru práce. Problémy spojené s částí věnující se 
samotným nebezpečím jsou nicméně podobné jako u předešlých částí. Evžen ve své podstatě pouze vrší 
příklady, aniž by je pro čtenáře náležitě kontextualizoval. Hned zkraje Evžen uvádí, že jedním z nebezpečí, 
jež zesnulému hrozilo, bylo zničení památky jeho jména a dává příklady přímo z kapitoly 25 Knihy mrtvých: 
„Mé jméno je mi dáno ve svatyni chrámu, mé jméno je mi připomenuto ve svatyni Domu ohně…“ Evžen už 
nicméně nijak s touto citací dále nepracuje. Nevysvětluje čtenáři proč právě ve svatyni chrámu nebo co je to 
Dům ohně – je to stejné místo jako chrám (obě místa mají svatyni)? Kdyby si Evžen dal práci a pokoušel se 
najít spojitosti v pasážích, které souvisí s jeho tématem, práce by začala být zajímavá a možná by přišel i na 
něco originálního. Ono vršení příkladů je zjevné i z Evženovy tendence stavět za sebe identické nebo velice 
podobné příklady, které nijak zásadně neupravují bod, který již Evžen popsal (např. nutnost znát jména 
jednotlivých bytostí v zásvětí). To se ve standardních badatelských pracích řeší jednoduše tím, že za první 
zmínku se uvedou podobná místa v korpusu, aby se autor neopakoval. 
 Dalším takovýmto příkladem je pasáž popisující důraz na znalost jmen bytostí, míst a věcí v zásvětí. 
Dozvíme se tak např., že kromě jmen jednotlivých božských bytostí zesnulý prohlašuje, že zná i jména 
jednotlivých uzlů v síti, která ho má zadržet v postupu (kap. 153 KM). To, co z materiálu ční, je právě ona 
obsese pojmenováváním, v jehož rámci Egypťané dochází až k takovýmto detailům. Existuje přitom bohatá 
interpretační tradice, která se fenoménem pojmenovávání v rámci různých kultur zabývá a která by tento 
egyptský koncept mohla nějak smysluplně osvětlit. Nestačí totiž předestřít pouze důležitost jména pro staré 
Egypťany, jak Evžen činí v první půlce své práce – to není sama o sobě interpretace daného materiálu, to je 
pouze další vršení (materiálu, který je navíc oddělen od této části z důvodů, které jsem popsal výše). Mnohem 
zásadnější pro pochopení daného fenoménu jsou např. kognitivní, symbolické, lingvistické procesy, které s 
pojmenováváním v rámci jakékoliv společnosti souvisejí. Na základě takto uchopeného popisu by pak mohl 
např. Evžen zodpovědět otázku, jak souvisí pojmenovávání jednotlivých uzlíků sítě zesnulým např. s 
Ptahovým stvořitelským aktem pojmenovávání na počátku světa. V jakém smyslu jsou takto zdánlivě odlišné 
náboženské akty podobné (jednou stvořitelský bůh, podruhé úplný soukromník, jednou na počátku světa, 
podruhé v libovolném okamžiku po stvoření, atd.)? Co nám to řekne o vztazích mezi lidským a božským 
světem? Co o náboženském systému jako celku? 
 Podobně v kapitole o ba. Klíčovým aspektem, který bylo potřeba ve vztahu k této složce lidské bytosti 
zajistit, byl volný pohyb. Nebezpečí, která zesnulého ohrožují, proto souvisejí s tímto. Co už ovšem Evžen 
neukázal je, jakým způsobem tedy toto souvisí s nebezpečími ohrožujícími ostatní složky? Jak to celé tvoří 
celek? Jak se jednotlivá nebezpečí doplňují? O čem svědčí? Jak spolu souvisí ony velice rozdílné aspekty, které 
jsou ba v textech připisovány (ochrana, přenos životní síly, dokonce nebezpečí ze strany vlastního ba)? 
Možná bylo nešťastné dělit práci na kapitoly o jednotlivých složkách a bývalo by bylo praktičtější ji rozdělit 
na kapitoly o jednotlivých typech nebezpečí. Evžen by pak byl nucen tyto spojitosti ukázat a syntetická část 
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práce by byla jaksi viditelnější. Pokus o syntetizující popis je v samotném závěru práce. Ten je ovšem jen 
velice stručný a povšechný a proto zcela neuspokojivý. 
 
2)   Formální úroveň 

Body: 6/8 

Evžen pracuje koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů. Užívá správně poznámek pod 
čarou, i když některé částí hlavního textu by bylo vhodné umístit právě do pozn. pod čarou (např. na s. 15 
nahoře). Dopouští se pouze minimálního počtu pravopisných chyb a jazykových neobratností (např. 
“iniciant” namísto “iniciand”; neužívá správně zvratné zájmeno „své“, a další drobnosti). Z obsahového 
hlediska ovšem text někdy obsahuje nejasné formulace, které ve výsledku vypadají komicky (např.  s. 23: 
“Všichni, kteří se nějak lišili, ať už postaveni výše, či níže, disponovali určitou ḥkȝw. Panovník ji měl, bohové, 
ale i například trpaslíci a všichni zemřelí.” – zaprvé není vůbec jasné, co znamená v tomto smyslu “lišit se”; 
zadruhé mě “trpaslící” překvapili). 
 
3)    Práce s prameny 

Body: 2/8 

Sekundární lit.: 
Evžen pracuje se spolehlivými prameny. Jediná zásadní výhrada je, že zcela opomenul internetové stránky 
bonnského Totenbuch Projekt. Tato databáze všech dostupných kopií KM je pravidelně aktualizovaná, 
obsahuje zajímavé možnosti nalezení vztahů mezi jednotlivými sekvencemi KM. Ačkoliv na úrovni 
bakalářské práce nemůžeme očekávat, že by se autor pouštěl do zásadních interpretací těchto dat, považuji 
za zásadní problém, že Evžen se stránkou nepracoval alespoň na základní úrovni a neseznámil se tak s jejím 
fungováním a možnostmi. Výběr použité sekundární literatury je značně omezený. Evžen se spokojuje s 
odkazováním na stále tytéž publikace, resp. jeho výběr je podmíněn velice obecným charakterem práce. 
Proto, že Evžen zůstává na velice obecné rovině, nemá příliš důvod pracovat s více specializovanými texty 
věnujícími se dílčím tématům.  
 
Primární lit.: 
Autor v kap. 1–4 téměř vůbec nepracuje s primárními texty – všechny koncepty, které shrnuje, přebírá ze 
sekundární lit. Ačkoliv druhá část práce vychází přímo z edice několika příkladů Knihy mrtvých, není z práce 
vůbec jasné, zda české překlady, které Evžen uvádí, jsou překlady anglického překladu anebo jeho české 
překlady původních egyptských textů (schází transkripce). Na obecné rovině, na které práce zůstává, 
teoreticky není problém pořizovat překlady z překladů, ale pokud by měl Evžen zabrousit do bohaté 
symbolické sítě, která motivy propojuje, musel by začít pracovat s originálními texty. Tam totiž intepretace 
musí pracovat např. i s grafickou podobou slov, která překladem zcela mizí. 
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4)   Vlastní přínos 

Body: 1/8 

Autor se věnuje tématu, které bylo zevrubně zpracované již mnohokrát. To znamená, že autor se v této části 
odkazuje na zhruba pět základních publikací. To vede k tomu, že poznámky pod čarou jsou monotónní. 
Ačkoliv na úrovni bakalářské práce není nutně smyslem přijít s novým materiálem, co je možné udělat, je 
podívat se na méně protěžovaná témata, která v dalším kroku potenciálně nabízejí prostor k rozvedení a k 
originálnímu přínosu. V časti druhé mohly být proto informace ohledně daných konceptů jaksi integrálně 
zahrnuty. To by nejen  omezilo rozsah první části, vytvořilo by to prostor pro začlenění dalšího materiálu 
nebo spíše dalších perspektiv a přimělo by to Evžena k více syntetizující práci. Evžen má také tendenci témata 
generalizovat za účelem ukázání jasně definovatelného systému. Ve skutečnosti tomu ovšem tak není. Knihy 
mrtvých obsahují protikladné koncepce. Je to také žánr, který je velice bohatý na emickou interpretační 
tradici – určité pasáže obsahují přípisky, které interpretují materiál z emických pozic. Tento fenomén Evžen 
zcela pomíjí. 
 
5)    Obecný přesah práce 

Body: 1/8 
 
Práce je silně derivativní (autor si proto vystačí s omezeným množstvím sekundárních textů, z nichž čerpal). 
Dílčí části jsou jaksi vršeny na sebe bez snahy o ukázání zajímavých souvislostí. Stejně tak i užitý van 
gennepovský interpretační rámec je aplikován samoúčelně, bez organického propojení s daným materiálem 
(je izolován do jedné kapitoly a předtím ani potom se jím Evžen vůbec nezabývá). Nutí tak čtenáře, aby si 
propojení vytvářel sám. Celý van gennepovský rámec je navíc aplikován ve své idealizované jednoduchosti, 
která, pokud by se Evžen skutečně pokusil interpretační rámec a zdrojový materiál propojit, by se ukázala 
jako neudržitelná. Není tudíž prospěšný egyptologovi ani religionistovi zkoumající podobný materiál v jiných 
oblastech. 
 
Celkové hodnocení: 

Body: 11/40 

Přes všechny uvedené výhrady není důvod práci neuznat. Evžen prokázal, že rozumí žánru vědeckého textu 
a chápe jeho formální stránku. Originalita není zásadním požadavkem pro bakalářskou práci. Je ale vždy 
osvěžující, když se studentovi podaří vyzdvihnout některé aspekty byť i probádaného tématu způsobem, 
který svědčí o procesu tvořivého rozmýšlení. To se Evženovi v této práci bohužel vůbec nepodařilo. Na 
základě výše popsaných důvodů proto práci hodnotím známkou dobře. 

 

V Providence (RI) dne 30.5.2018  
Martin Pehal 


