
ČESKÝ EGYPTOlOGICKÝ ÚSTAV 
Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova v Praze 

Celetná 20 
l l O 00 Pra ha l 
Česká republika 

Tel.: 00420 224491394 
Fax: 00420 224491628 

clo Embassy of the Czec h Republic 
4, Dokki Street 
Dokki-Giza 
Arab Republic o f Egypt 

Te l. 00202 33 15257, 3315297, 33 15268 
Fax: 00202 33 15257 

věc: Posudek na doktorskou disertaci Muhammada Ismaila Cháleda 

Pan Muhammad Ismail Chaáed, absolvent egyptologie na Káhirské univerzitě 
v Egyptě, připravil během svého doktorského studia na Filozofické fakultě UK v Praze 
doktorskou disertaci nazvanou The Old Kingdom Royal Funerary Domains: New 
Evidence jrom the Causeway oj the Pyramid Complex oj Sahura. Práce vychází 
z nových epigrafických a ikonografických materiálů objevených během 
archeologických výzkumů, které pan Cháled provádí v okolí Sahureovy vzestupné cesty 
v Abúsíru. Podařilo se mu zde objevit nový, velmi rozsáhly pramenný materiál velké 
historické ceny týkající se královských zádušních statků, z jejichž výnosu byl udržován 
Sahureův pyramidový komplex a zádušní kult. 

Ve své práci pan Cháled představil nově objevené doklady vztahující se k 
zádušním statků, podal jejich podrobný popis a výklad včetně překladu doprovodných 
nápisů. Důkladná interpretace zobrazení Sahureových zádušních statků a jejich 
průvodních nápisů se mu stala východiskem ke zkoumání všech zatím doložených 
dokladů o zádušních statcích z raně dynastické doby a období Staré říše a ke kritickému 
zhodnocení stávajících teorií o zádušních statcích a úlohy, kterou hrály v ekonomice 
nejen královských zádušních kultů, ale starého Egypta ve 3. tisíciletí př. Kr. vůbec. 

Ve své práci pan Cháled prokázal hluboké znalosti hospodářských a politických 
poměrů v Egyptě v období Staré říše. V závěrech své práce přinesl nové pohledy na 
dosud v pramenných materiálech málo doloženou a nedostatečně prozkoumanou 
problematiku zádušních statků a předložil i nové poznatky týkající se významu těchto 
statků v ekonomice starého Egypta v době Staré říše a v organizaci tehdejších 
královských kultů. 

Český egyptologický ústav FF UK počítá s budoucí publikací doktorské práce 
pana Cháleda v řadě monografií, kterou ústav vydává, neboť se tato práce bezprostředně 
týká i českých archeologických výzkumů na královském pohřebišti v Abúsíru. 
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