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mezikategorii "group". kterou považuje za vyhovující zejména pokud jde o analýzy společenského 

postavení uživatele keramiky. 

Pátá kapitola "Abusir South pottery corpus" představuje jednotlivé nálezové celky keramiky 

podle jejich původu. Jednotlivé hrobky jsou tak diskutovány právě ve světle keramiky a toho. jak se 

tato skupina artefaktů vztahuje k jejich jednotlivým funkčním komponentám. Jedná se o nejrozsáhlejší 

část diplomové práce. 

V šesté kapitole "Interpretation of the poUery corpus" autorka shrnuje své dosavadní poznatky. 

jejichž hodnota spočívá zejména v tom. že vycházejí z velkého korpusu artefaktů a jsou značně 

zobecnitelné na celou oblast pyramidových polí v příslušném období. Zde však platí některé výjimky. 

na které autorka rovněž upozorňuje během diskuse soudobých nálezů keramiky z jiných objektů, 

zejména na pyramidovém poli. Za povšimnutí stojí i analýza chronologických aspektů studované 

keramiky. 

Kapitola "Conclusions" stručně shrnuje dosažené výsledky a upozorňuje na možnosti dalšího 

studia dané problematiky. 

Při práci na tématu autorka prokázala. že je schopna samostatně vědecky pracovat. zná 

rozsáhlou literaturu k tématu a na základě analýzy nových pramenů je schopna dospět k samostatným 

závěrům. Zdůraznit je třeba i tu skutečnost. že během své práce se diplomantka musela vyrovnávat 

s nejednotností dokumentace a mnoha formálně-klasifikačními problémy. Předkládaná práce je 

významným příspěvkem k lepšímu poznání historie abúsírské nekropole. 

Závěrem je možno konstatovat. že práce splňuje veškeré požadavky a je možné ji doporučit 

k udělení titulu magistr pro obor egyptologie. Doporučuji ji klasifikovat známkou "výborně". 
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Posudek na diplomovou práci Mgr. Kataríny Kytnarové 

Pottery of the Fifth and Sixth Dynasty from the excavations of the Czech Institute of Egyptology 

in the cemeteries of Abusir South 

V Praze, 20. 5. 2009 

Zadáním diplomové práce bylo zpracování korpusu stratifikované keramiky pocházející z několika 

archeologických objektů v jižním Abúsíru datovaných do doby Staré říše (ca 27.-23. stol. př. Kr.). 

Autorka vycházela z publikovaných prací na toto téma, stejně jako z několika vlastních pobytů 

v Abúsíru, během kterých měla možnost danou problematiku intenzivně studovat a diskutovat 

s kolegy z české ale i dalších zahraničních expedic. 

Práce obsahuje 204 stran a 43 celostránkových příloh. Dělena je do šesti kapitol, závěry jsou 

uvedeny zvlášť v nečíslované kapitole. První kapitola "Methodology" se vyrovnává s problémy 

spojenými s vlastní dokumentací keramiky a s minimalizací individuálních a subjektivních přístupů 

k této problematice. 

Druhá kapitola "Archaeological context" přibližuje velmi detailně vlastní archeologické 

kontexty, kterými byly hrobky Kaapera, Fetektiho a Metiho, Hetepiho, Rahotepa a Isesiseneba, Iteje, 

menší hrobky kolem Fetektiho pohřebiště, hrobky na břehu Abúsírského rybníka, Karův komplex, 

Senedžemíba a Kara Juniora, Neferínpua a hrobky v jihozápadním AbúsÍru. Podle nálezových 

okolností je pak keramika tříděna podle toho, zda pochází z pohřební komory, ze šachty, kultovních 

prostor nebo ze sekundárních poloh. 

Třetí kapitola "General ceramics introduction" představuje svým pojetím technickou část 

zaměřenou na popis keramických surovin, ze kterých byla keramika zhotovována, výpal, zpracování 

povrchu nádob, přičemž autorka bere v úvahu různé postupy z dostupných publikací a zahrnuje i 

relevantní soudobý ikonografický materiál. 

Čtvrtá kapitola "Abusir pottery classification" je věnována diskusi filozofie třídění keramiky 

pro období Staré říše. Autorka upravuje dvoudílné třídění s kategoriemi "class" a "type" a zavádí 
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