
Výsledky tohoto bádání jsou shrnuty v šesté kapitole, ve které se autorka zabývá 

dvěma základními typy archeologických kontextů, ve kterých se keramika v jižním Abúsíru 

objevuje: kontexty hrobovými, do kterých autorka zahrnuje i šachty vedoucí do pohřebních 

komor a kontexty kultovními. Korpus keramiky z jižního Abúsíru autorka porovnává 

s korpusem pocházejícím z královských hrobových staveb v Abúsíru. Třetí část kapitoly 

představuje chronologické zařazení jihoabúsírského keramického korpusu. 

V sedmé, poslední kapitole autorka shrnuje výsledky svého bádání a to opět nejen 

z typologického, ale i funkčního hlediska. 

Práce je doprovázena bohatým obrazovým materiálem, který vhodně doplňuje 

diskutovaná témata a také výsledky bádání. 

Při čtení předložené práce je patrné, že autorka věnovala její přípravě velkou 

pozornost. Autorka během své práce používala literaturu, která odpovídá zvolenému tématu a 

která je také v rámci možností aktuální. To ji dovolilo vytvořit především v kapitolách Č. 2 a 

3 vytvořit velmi dobrý přehled o stavu bádání o této problematice. K nejdůležitějším částem 

práce, tj. kapitolách Č. 4-6 nemám vpodstatě žádných námitek. V případě čtvrté kapitoly by 

snad bylo účelné také přiložit přehlednou tabulku jednotlivých typů a také, jak je to ostatně 

uděláno u jednoho z keramických typů, také reference na ostatní typologicko-klasifikační 

systémy keramiky z doby Staré říše. 

Z formálního hlediska vidím jeden problém, a to v řazení kapitol práce. Dle mého 

názoru měla kapitola zabývající se úvodem do problematiky keramiky doby Staré říše 

předcházet kapitole týkající se jednotlivých archeologických kontextů, ve kterých byla 

keramika nalezena, tj. autorka měla postupovat od obecného ke konkrétnímu. Takto je, možná 

zbytečně, jednotící linie práce přerušena. Samozřejmě to však nijak nesnižuje hodnotu práce, 

kterou považuji za velmi dobrou a v rámci archeologického výzkumu v AbúsÍru možná i 

přelomovou, a to především kvůli vytvoření typologického systému keramiky z této lokality. 

Doufám, že autorka bude moci v této práci pokračovat i nadále a zahrnout do svého korpusu i 

keramiku z dalších zkoumaných objektů na české archeologické koncesi. 

Práci jako celek hodnotím jako výbornou. Vyhovuje nárokům kladeným na 

diplomovou práci a po dopracování doporučuji její publikování buď formou monografie, nebo 

formou řady statí v odborném tisku. 

Cambridge, 22. května 2009 
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V první kapitole, lntroduction, autorka předložené práce diskutuje nejen stav bádání, 

ale i obecné problémy egyptské keramologie. Zároveň vytyčuje i hlavní úkoly své práce - tj. 

vytvoření typologie keramiky datované do doby Staré říše, která pochází z výzkumů hrobek 

v jižní části archeologické koncese Univerzity Karlovy v Abúsíru, a zařazení tohoto korpusu 

do širšího rámce vývoje staroegyptské keramiky. 

V kapitole nazvané Methodology autorka diskutuje problémy spojenými 

s dokumentací keramiky a také popisuje těžkosti, se kterými se při své práci setkala. Tato 

kapitola také představuje komentovaný sumář dokumentace, která byla k tématu diplomové 

práce k dispozici. Autorka dále představuje nejen svoji metodu práce a dokumentace 

keramiky, ale také i vytvoření nového formuláře pro popis. 

V další kapitole jsou popsány archeologické kontexty v rámci jednotlivých hrobek, ve 

kterých byl v práci diskutovaný materiál během archeologických výzkumů v jižním AbúsÍru 

nalezen. 

Třetí kapitola, nazvaná General ceramics introduction vlastně představuje úvod a 

diskusi k jednotlivým okruhům popisovaných rysů egyptské keramiky - tj. jednotlivým 

typům materiálu, technologii výroby keramiky, úpravám povrchu. Je samozřejmé, že i tak 

důležitá oblast jako je samotná klasifikace keramiky a její jednotlivé systémy je v této 

souvislosti poměrně široce diskutována a to i z hlediska vývoje oboru. 

Jak autorka na konci třetí kapitoly konstatuje, žádný z diskutovaných systémů 

klasifikace keramiky není vhodný pro korpus keramiky z jižního Abúsíru, proto přistoupila 

k vytvoření vlastního systému, který je popsán a diskutován v kapitole čtvrté. V ní jsou 

jednotlivé typy keramiky ajejich typologie velice podrobně diskutovány a to i opět v širším 

kontextu. 

Další důležitou částí je kapitola nazvaná Abusir South pottery corpus, která pojednává 

materiál získaný během výzkumu v jižním AbúsÍru nejen z archeologicko-kontextuálního 

pohledu, ale samozřejmě z pohledu typologického, resp. funkčního. Autorka v rámci 

jednotlivých kontextů přistupuje k problému z hlediska široce pojaté diskuse, tam, kde to bylo 

možné, používá i statistické metody. 


