
Posudek vedoucí disertační práce 

 

Mgr. Sylvie Květinová absolvovala celé studium doktorského programu iberoamerikanistika 

podle studijního plánu. Zkoušky skládala v předepsaných termínech a všichni examinátoři 

oceňovali její neutuchající zájem o problematiku předkolumbovské archeologie i širšího 

kontextu moderního archeologického bádání, její erudici, zvládnutí klasické i nejnovější 

literatury k tématu.  

Sylvie Květinová získala – plným právem – grant Grantové agentury Univerzity 

Karlovy, který jí v roce 2005 umožnil absolvovat terénní výzkum v Peru, což bylo 

samozřejmě vzhledem k tématu disertace velmi přínosné; a v roce následujícím studijní cestu 

v Mexiku, během níž získala materiál pro srovnání a teoretické zakotvení své práce. Zároveň 

se během studia zúčastnila mnoha odborných setkání, jako byla výroční zasedání Evropské 

asociace archeologů (European Association of Archaeologists) v letech 2005-2010; nebo 

mezinárodní kongres amerikanistů v Seville v roce 2006. Aktivně se podílela na práci 

Střediska ibero-amerických studií. Během diplomantských a doktorandských seminářů 

prezentovala vlastní výzkumy a aktivně se zapojovala do diskusí nad projekty svých kolegů. 

Publikovala několik odborných i popularizačních textů na téma mezoamerické historie a 

kultury. Spolu s kolegyněmi-doktorandkami editovala sborník Mexiko: 200 let nezávislosti 

(Červený Kostelec 2010), do nějž také přispěla; podílela se na kolektivní monografii Krvavé 

rituály Střední a Jižní Ameriky (Zuzana Kostićová, Markéta Křížová, Sylvie Květinová, Praha 

2011). 

   Za téma své disertační práce Material Culture as a Vehicle of Social – Political 

Organization: Chimu Pottery si Sylvie Květinová zvolila fenomén, který patří v rozsáhlém a 

rozmanitém oboru peruánské archeologie k poměrně frekventovaným – problematiku kultury 

Chimu a její společensko-politické organizace. Nahlédla ovšem toto téma z velmi zajímavého 

úhlu. Vzhledem k tomu, že předkolumbovské kultury And neznaly písmo, jsou badatelé 

zejména pro poznání tradic předcházejících kultuře Inků nuceni analyzovat převážně 

materiální pozůstatky. Případ kultury Chimu je výjimečný tím, že od jejího podrobení Inky (2: 

polovina 15. století) do zničení incké říše Evropany uplynula relativně krátká doba. Lze proto 

využít i tzv. etnohistorické prameny, tedy dokumenty evropské provenience, sepsané 

bezprostředně po španělské conquistě. Základním zdrojem poznatků nicméně i v tomto 

případě zůstávají archeologické (hmotné a ikonografické) prameny, z nichž je třeba vyčíst i 

nepřímo zachycené informace o sociálním, politickém a duchovním životě této kultury. Na 

prvním místě mezi dochovanými artefakty kultury Chimú stojí keramika. V případě disertace 



Sylvie Květinové byly – za využití moderních antropologických a  historických teorií o vývoji 

moci a společnosti – analyzovány keramické předměty kultury Chimu z Etnologického muzea 

v Berlíně. Jádrem práce je detailní kvantitativní a kvalitativní analýza 1832 dostupných 

keramických nádob, většinou postrádajících nálezové informace, neboť se vesměs jedná o 

kusy získané jinak než standardním archeologickým výzkumem. I v tomto směru je tedy 

práce velmi přínosná – umožňuje další využití identifikovaných muzejních exponátů. Vlastní 

analýza bude samozřejmě zajímavá zejména pro relativně nepočetný (v kontextu celosvětové 

archeologické produkce) okruh zájemců o andskou archeologii. Zároveň však poskytuje 

bohatý a pečlivě utříděný materiál pro komparaci a díky úvodním, v literatuře velmi pevně 

zakotveným teoretickým pasážím má potenciál oslovit odbornou veřejnost i v rámci jiných 

odvětví historie a archeologie. 

Disertační práce Sylvie Květinové tedy splnila požadavky na samostatnou, na vlastním 

výzkumu založenou studii, která přinesla obsáhlé a pro další bádání využitelné výsledky. Není 

jen kvantitativním rozšířením stávající bibliografie, ale užitečným příspěvkem 

v nekončící diskusi na téma andské prehistorie.  

 

Odevzdáním disertační práce splnila Mgr. Sylvie Květinová všechny povinnosti 

studenta doktorského programu v míře, která zcela odpovídá příslušnému 

zákonu a všem předpisům o této formě studia. 

 

 

Praha, 30. března 2011   Doc. Markéta Křížová, Ph.D. 
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