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Jako cíl své práce si J. Pšurný zvolil zhodnocení jednoho z nejvýznamnějších období 

ve starověké historii Maltského souostroví - megalitických chrámů. Práce je 

rozvržena do 4 hlavních kapitol. V úvodu autor stručně zasadil historii Malty do 

širšího dějinného rámce, včetně doby římské, středověku novověku. Samotná práce 

začíná kapitolou o předchrámovému období, neolitu. Stručně hodnotí celkové 

podmínky, archeologické kultury, které se na ostrově v té době rozvíjely (Ghan 

Dalam, Grey a Red Skorba). Již v této fázi Malta vykazovala zřetelné odlišnosti od 

pevniny. 

Těžištěm práce jsou kapitoly druhá až čtvrtá. Zde se Jiří Pšurný zaměřil na 

vymezení, analýzu a zhodnocení problematiky související přímo s chrámy. Jejich 

monumentalita, dispozice i stav zachování vzbuzovaly oprávněný zájem badatelů i 

široké veřejnosti již od počátku 19. století (i této stránce se autor na příslušných 

místech věnuje). V následující části je zhodnocena struktura maltských chrámů; autor 

je konvenčně dělí podle vnitřní dispozice a počtu apsid. Zůstává však otázkou, zda 

tento aspekt není třeba chápat spíše z hlediska chronologického. J. Pšurný také 

zmiňuje inspiraci v řešení dispozice v souvislosti s pojetím nejčastěji zobrazovaných 

námětů - maltských bohyní či Sibyll. Přínosná je kapitola 2.2., jež se zabývá 

budováním chrámů: pro toto období je jistě typické, že stavitelé využívali především 

místní materiál - globigerin a corallin. Více pozornosti by si jistě také zasloužilo 

hodnocení případného zastřešení chrámů, jež je doloženo díky několika modelům a 

rytinám. Také situování komplexů vyvýšených polohách v kontaktu s úrodnými 

oblastmi jistě nebylo náhodné. Na tomto místě by si jistě zevrubnější pozornost 

zasloužila podrobnější analýza; ta však není bez přesnější publikace výsledků 

archeologických výzkumů a prostorové analýzy dispozic situování chrámů možná. To 

je problematika, na kterou by se autor dle mého názoru mohl zaměřit ve své další 

práci. Cenná je také kapitola, věnovaná průběhu stavebních prací, počtu dělníků a 

délky stavby. Nicméně, vzhledem k dispozici chrámů, se jeví diskutabilní 

konstatování, že některé z chrámů vznikly nahodile (s. 17). I v případě těch 

nejjednodušších lze předpokládat určitou koncepci (pokud akceptujeme skutečnost, 

že tyto chrámy patří k nejstarším), bez níž by k výstavbě nemohlo dojít. V následující 



části (kapitola 2.3. a 2.4.) autor hodnotí dekoraci a vybavení chrámů - tato stránka 

spolu s dispozicí představuje jejich specifický prvek, dotvářející záměry stavitelů. J. 

Pšurný se zaměřil také na zhodnocení významu jednotlivých chrámových prostor. 

Jedná se o jednu z nejobtížnějších otázek; je samozřejmě možné, že zadní prostory 

chrámu měly výlučné postavení, ale je to jistě jedna z možných interpretací. 

V souvislosti s nálezy "snících bohyní" se naskýtá možnost jejich interpretace jako 

Sibyl- věštkyň. V práci je také oprávněně zařazena kapitola o astronomické orientaci 

chrámů - jejich archeoastronomický význam dle mého názoru nebyl zanedbatelný, 

některé z nich leží ve slunovratových přímkách. Třetí kapitola přináší katalog nejen 

chrámů, ale také hypogeií. Zde autor podal zevrubný přehled jejich dispozice i 

hlavních archeologických kontextů. Rozšíření by si jistě zasloužil také poměrně 

skromný seznam literatury. 

Kladně lze bakalářskou práci J. Pšurného hodnotit nejen pro zevrubné 

studium nejnovější literatury, v Čechách nedostupné, ale také proto, že autorova 

uvážlivá a z faktů vycházející hodnocení jsou doplněna o zjištění, vycházející z jeho 

vlastních návštěv přímo na lokalitách. Práce tak podává solidní přehled o 

chalkolitické chrámové architektuře Malty, na který je možné navázat dalším studiem. 

I přes výše zmíněné připomínky předložena práce dle mého názoru splňuje nároky 

kladené na práce tohoto typu a je vhodným podkladem pro udělení titulu bakalář. 
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