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Průběh obhajoby: autorka představila práci: cílem bylo učinit přehled o deseti

symbolech typických pro minojskou ikonografii a studovat jejich
vzájemné vztahy a roli v rámci ikonografie. Otázkou byly i vztahy s
ikonografií sousedních kultur. Shrnuje i dosud platné interpretace a
zhodnocuje je na základě vlastní analýzy. Výsledkem je tak
komplexní přehled symbolů chronologický i ikonografický. Tři
hlavní symboly (štít, rohy a sekera) jsou nejčastější a v čase
nejtrvalejší a na ně následně navazují další symboly.
Školitel přečetl posudek: mimořádný je rozsah práce, metoda práce
se ukázala být dokonale funkční a aplikovatelná na období minojské
i mykénské. Mimořádný je rozsah bibliografie. Práce je lehce
přehlcena zobrazeními, ale přehlednosti to neubírá. statistika je mírně
zkreslena například mírou ikonismu jednotlivých obdobích - mohlo
být řešeno poměrově spíše než absolutními hodnotami.
Byl přečten oponenstký posudek: oponent vysoce hodnotí kvality
práce i autorčinu dobrou znalost problematiky v nejširším kontextu.
Ocenil by kapitolu vysvětlující různorodost symbolů ve světě
minojském a mykénském, její přidání by ale práci dále rozšířilo nad
její již tak mimořádný rozsah.
Autorka reagovala na posudky: nevyváženost dokumentace je
odrazem stavu dochování památek. Proměny stylu v pozdně
palácovém období souvisí s politickými a kulturními proměnami po
pádu paláců. Kapitola srovnávající minojské a mykénské užití
symbolů byla v plánu ale byla vynechána z důvodu nedostatku času -
tento směr bádání rozhodně má rozsáhlý potenciál a bude předmětem
příštího
bádání.
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