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1. Struktura argumentace 

Záměr práce je jasně formulovaný a na velmi obecné úrovni se zřetelně odráží i ve vlastní struktuře 

práce. Konkrétní zpracování tohoto záměru bohužel zahrnuje několik zásadních nedostatků. 

Jednotlivým sekcím práce je věnováno značně nerovnoměrné množství prostoru a zejména 

interpretační část v podstatě absentuje, ačkoli je v úvodu i abstraktu avizována. Kapitoly o pojetí 

člověka a smrti v Egyptě zmiňují množství skutečností, které jsou vůči sledu argumentace druhotné a 

celkově nejsou formulovány způsobem, který by odpovídal záměru navazujících kapitol. Zásadní část 

práce takto působí spíš jako velmi obšírný a téměř esejistický úvod k zádušnímu náboženství než jako 

příprava čtenáře pro velmi konkrétní téma, které si autor pro práci zvolil. Kapitoly věnované vlastní 

problematice nebezpečí v Knize mrtvých trpí do určité míry podobným problémem. Čtenář je 

zahlcen nadměrným množstvím primárních citací, jejichž velmi povrchní rozbor a klasifikace tvoří 

torzo práce. Nad rámec zajímavého ale v posledku dále nerozvinutého rozdělení nebezpečí podle 

ohrožené ‚složky‘ zesnulého se pramenný materiál nijak netřídí. Namísto přímých citací by bylo 

vhodnější přistoupit k autorovým popisům motivů obsažených ve vlastním textu Knihy mrtvých, na 

nějž by se odkazovalo pod čarou. Této části práce by dále prospěla kapitola, v níž je podrobněji 

popisován vztah mezi typem nebezpečí a specifickou povahou každé ohrožené složky – takto působí 

dělení v posledku arbitrárně a neposkytuje do problematiky nebezpečí hrozících zesnulému výrazný 

vhled. Pro strukturu argumentace je nicméně zdaleka nejproblematičtější nepřítomnost kapitoly, 

v níž by se prameny integrovaly a interpretovaly. Přestože práce zahrnuje kapitolu, v níž se pro tuto 

integraci vytváří teoretický rámec, její realizace zcela absentuje a zásadním způsobem tak 

kompromituje argumentační strukturu celku.  

Hodnocení: 3/8 

2. Formální úroveň 

Formální úroveň práce je uspokojivá. Pravopisných chyb je přípustné, byť nezanedbatelné množství. 

Jazyk práce je na adekvátní vědecké úrovni, byť v některých formulacích spadává do méně 

formálního registru. V tomto ohledu nešťastně vyniká zejména kap. 2 ‚Rešerše‘. Práce také 

nekonzistentně pracuje se gramatickou první osobou, kde se lze setkat se subjektem ‚my‘ i ‚já‘. 

Podobné nedostatky lze pozorovat i v poznámkovém aparátu, kde se v první citaci daného díla dají 

najít jak citace s počtem stran i bez něj nebo ty včetně celého křestního jména i zkrácené formy. 

Stylistická úroveň práce je slušná, ale podobně jako v případě pravopisu zdaleka ne ideální. Některé 

formulace jsou poněkud neohrabané a místy i obtížně srozumitelné. Práce tak celkově vykazuje 

určité známky přílišného spěchu a prospěla by jí důkladnější korektura před odevzdáním. 

Hodnocení: 6/8 

3. Práce s prameny 

Primární prameny jsou autorem na základní úrovni zpracovány slušně. Konkrétní forma citací je 

nestandardní, ale je funkční a výrazně nezaostává za jiným bádáním Knihy mrtvých, výtky 

adresované na absenci klasifikace primárních pramenů již byly zmíněny výše. Jiné primární prameny 

než Kniha mrtvých jsou citovány spíše vzácně, byť tím ale práce zásadním způsobem netrpí. Stejně 

lze hodnotit i praktickou absenci citací v pramenném jazyce. Mnohem závažnější jsou nedostatky 

v zacházení se sekundární literaturou. Zásadní část práce cituje pouze několik obecných děl a některé 

celé pasáže o několika odstavcích staví na jediné publikaci, ačkoli je v egyptologickém diskurzu 



k dispozici množství konkrétních prací o dílčích tématech, která práce rozvrhuje. Celkový dojem je 

takový, že nebyla provedena nebo smysluplně realizována rešerše a v důsledku v práci chybí 

množství klíčových zdrojů, které by jí nejen daly vzezření úplnějšího díla, ale jejichž přečtení by 

autorovi mohlo výrazně pomoci v těch problematických aspektech práce, které jsou zmiňovány 

v první sekci tohoto posudku. Za zmínku stojí zejména Breathing Flesh od Rune Nyord, které se 

systematicky zabývá problematikou těla a egyptské terminologie tělesnosti, práce Harco Willemse o 

přechodovém charakteru pohřebního rituálu (zejména Coffin of Heqata) a v neposlední řadě kritika 

přechodového rituálu jako analytické kategorie v egyptologii Harolda Hayse v The End of Rites of 

Passage and a Start with Ritual Syntax in Ancient Egypt. Všechny tyto práce jsou snadno 

dohledatelné pomocí bibliografického nástroje Online Egyptological Bibliography, zatímco konkrétně 

pro Knihu mrtvých je dostupný portál Totenbuch-Projektu, který mimo jiné zahrnuje velmi podrobné 

bibliografie ke každé z identifikovaných kapitol Knihy mrtvých. Důkladným využitím obou těchto 

nástrojů mohla být kvalita práce výrazně zvýšena.  

Hodnocení: 3/8 

4. Vlastní přínos 

Z důvodů uvedených výše je zřejmé, že přínos autora je v této práci velmi problematický. Zásadní 

část má charakter prosté kompilace, kde se prameny třídí pouze povrchně, ale tato klasifikace 

nezakládá žádný výrazný vhled do problematiky nebo nezakládá interpretační činnost. Celé sekce 

textu jsou parafrázemi sekundárních pramenů a zároveň na sebe mnohdy nenavazují plynulým 

způsobem. Jednotlivé kapitoly tak jsou až na výjimky shrnutími obecného bádání nebo primárních 

pramenů, které nemají zřetelnou jednotící linii a jejichž přidaná hodnota oproti pramenům, z nichž 

se čerpá, je minimální. Poddimenzování interpretační části práce a podhodnocení rešerše lze 

identifikovat jako hlavní příčiny neuspokojivé situace v této oblasti. 

Hodnocení: 1/8 

5. Obecný přesah práce 

Nedostatky uvedené výše se výrazně popisují na přesahu práce. Protože prakticky absentuje 

rozvinutá teoretická část a zároveň není argumentace jasně ukotvená v egyptologickém diskurzu, 

existuje pouze minimum dílčích otázek, které jsou zajímavé mimo vlastní problematiku, kterou práce 

rozvádí. Výše zmiňované egyptologické práce zajímavě rozvrhují otázky, kterých se práce dotýká, 

jejich nezohlednění však značně omezuje obecný potenciál díla. Jeden z klíčových bodů, jehož 

rozvinutí by bylo zajímavé, ale které bohužel nebylo realizováno, je distinkce mezi ‚složkami‘ a 

‚projevy‘ člověka, kterou autor aplikuje na egyptské pojmy pro lidskou bytost a její konstitutivní části. 

Jasné vysvětlení tohoto dělení by mohlo být představeno v rámci obhajoby. Podobně by se dalo 

postavit i k otázce smysluplnosti dělení hrozeb zesnulému pomocí zmíněných termínů egyptské 

náboženské antropologie.  

Hodnocení: 1/8 

Práce splňuje základní požadavky pro bakalářskou práci a navzdory zmíněným nedostatkům ji 

doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením dobře. 

Celkové hodnocení: 14/40 

V Praze dne 12. 6. 2018 

Mgr. Michal Čermák 


