
Zápis 

z obhajoby disertační práce kandidátky: Mgr. Sylvie Květinová 

konané dne: 27.5. 2011 

obor: iberoamerikanistika 

téma práce: Hmotná kultura jako prostředek socio-politické organizace: Keramika Chimu. 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise prof. Opatrný zahájil obhajobu. Doc. Křížová představila přítomným 

kandidátku. Konstatovala, že kandidátka splnil všechny podmínky nutné k úspěšnému 

zakončení doktorského studia a publikovala několik studií týkající se její disertační práce, 

čímž naplnila kritéria pro přijetí disertační práce k obhajobě. Dále vedoucí práce doc. Křížová 

seznámila přítomné s dosavadní odbornou a publikační činností kandidáta. 

Následně kandidátka Mgr. Sylvie Květinová seznámila přítomné se svou disertační prací. 

Cílem práce bylo prostřednictvím studia keramiky kultury Chimu z berlínských muzejních 

sbírek ověřit, do jaké míry a zda vůbec plnila keramika ve společnosti Chimu, resp. Chimu -

Inka, úlohu mocenského nástroje, či jestli byla spíše spotřebním zbožím, byť v případě 

hrobové keramiky s přidanou symbolickou hodnotou. Tato výchozí hypotéza byla 

formulována na základě v literatuře prokázaného politického využití např. kovových 

artefaktú či textilií, a vzhledem k tomu, že keramickému inventáři Chimu bylo věnováno 

nesrovnatelně méně odborné pozornosti než zmíněným materiálúm. 

Všech 1832 keramických jedincú (nádob) z berlínského Etnologického muzea bylo 

evidováno ve dvou oddělených tabulkách databáze: první zachycuje inventární údaje, 

metrické, morfologické a technologické parametry, dmhá se věnuje dekoraci. Povaha dat 

obou tabulek do velké míry určila zpúsob jejich zpracování: zatímco data z první tabulky byla 

vyhodnocena statistickými metodami a výsledky znázorněny kromě jiného i přehlednými 

tabulkami a grafy, ikonografické motivy byly tematicky seskupeny, slovně popsány a 

vztaženy k ostatním relevantním proměnným jako jsou typ nádoby, typ výzdoby, případně její 

umístění. 

Kvantitativní analýza morfometrických a technologických znaků keramiky Chimu 

z berlínské sbírky poukázala na rozdíly ve standardizaci jednotlivých typú: nejvíce 

homogenní třídou jsou poháry, dvojité spojité nádoby, keros a aryballoidní nádoby; poněkud 

méně sourodé, ale stále poměrně ucelené typy představují lahve s třmenovým hrdlem a 

figurativní dvojité spojité nádoby. 



Výsledky práce přinesly zajímavá zjištění. Interpretace závěrů vyvrací prvořadou pozici 

keramiky jako prostředku sociopolitické organizace společnosti Chimu. Ve srovnání s inckým 

keramickým inventářem je tedy keramika Chimu různorodější jak metricky (ve spektru 

velikostních kategorií), tak ikonograficky. Zatímco keramika v inckém stylu je motivicky 

chudší a jednotnější a soustřeďuje se především na geometrickou výzdobu, keramika Chimu 

zachycuje ve větší míře a rozmanitosti bohatství figurálních scén, částečně se odvozujících 

z předchozích kultur Moche a Sicán. Rysy identifikovaných božstev na nádobách se zdají 

ztrácet nadpřirozené prvky a vedou k úvahám o větší sekularizaci společnosti Chimu 

v porovnání s předchozími tradicemi, kdy panovník sám ztělesňoval božstvo a byl proto i 

osobně odpovědný za blahobyt společnosti a případné nepříznivé přírodní jevy typu 

klimatického výkyvu El Nifio. 

Poté prof. Opatrný shrnul závěry posudků obou oponentů ( oba oponenti se z obhajoby 

omluvili). Prof. Štěpánek ve svém posudku diskutoval několik problémů. Např. v kapitole 

věnované „Historiografie" konstatoval nepříliš přímou spojnici ani jasně konstatovanou 

souvislost s pojednávanými kulturami. Je příliš mnoho podrobností, ne zcela jasně 

navazujících na následnou analýzu keramiky tohoto období, což je v neprospěch čitelnosti 

práce. Práce uchazečky se podle oponenta vyznačuje schopností vysoké koncentrace, 

abstrakce a synteticky pojednat a zobecňovat jak tvrzení dosavadních autorů, tak vlastní 

úvahy. Chybí mu však v práci odkaz na knihu George Kubler, Arte y arquitectura en la 

América Precolonial, Madrid 1986. Dále upozorňuje na ambivalentní termín „ikonografie", 

který nemá pro archeology stejný význam jako pro historiky umění; tito jsou vázáni 

významem, který dal tomuto slovu E. Panošsky, zejména v kontextu ikonologie. Závěrem 

prof. Štěpánek konstatuje, že S. Květinová v každém případě ukazuje, že absolutně zvládá 

systémové vědecké myšlení, které může v další práce ještě rozvíjet a obohacovat. 

Druhá oponent doc. Vrhel konstatoval impresivní odborný záběr disertační· práce. 

Formuloval také subjektivní připomínku týkající se propojení tzv. exaktních a objektivních 

analýz prostřednictvím statistických metod a interpretačního pojetí v humanitních vědách. I 

druhý oponent doporučil danou práci k obhajobě. 

Kandidátka S. Květinová reagovala na stanoviska oponentů. Uznala problém 

s konvergencí archeologických a uměnovědných metod. Ohledně způsobu prezentace faktů 

upozornila na komplementární charakteristiku obou částí své práce: písenmé a digitální 

(databáze). Aplikovaná analýza jednoznačně prokázala potenciál statistických metod 

k hodnocení tvarové a ikonografické variability studovaných artefaktů. I když se nepodařilo 



prokázat relaci mezi keramikou a sociopolitických členěním studované kultury neznamená, že 

takováto úsilí nemá smysl. 

Diskuse: 

Dále prof. Opatrný otevřel diskusi. Doc. Křížová konstatovala svůj kladný dojem nad 

„experimentálním" charakterem předkládané práce. Doc. Janský diskutoval možnosti 

absolutního datování keramiky. Kandidátka reagovala souhlasně ovšem s výhradou, že daný 

kontext studovaných muzejních sbírek takovéto možnosti neumožňuje. Následně byla 

otevřena otázka význanrn berlínské sbírky ve světovém kontextu. Prof. Housková podtrhla 

význam existence svébytné „evropské" cesty studia amerických kultur. Diskusi shrnul prof. 

Opatrný. 

 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: Mgr. Petr Květina, Ph.D. 

Podpis předsedy komise: ... 


