
Posudek vedoucího na magisterskou práci „Pohřební stavby vybraných kmenů severní 

Afriky v časovém horizontu 4. st. př. Kr. až 5. st. po Kr.“, předloženou Martinou 

Kramerovou (67 stran textu, 88 obrázků, Praha, 2012) 

Autorka se na stránkách své práce zabývá poměrně neotřelým tématem – pokouší se charakterizovat 
pohřební architekturu dvou severoafrických kmenů – Garamantů a Numidů a činí tak přehledným a 
jasně strukturovaným způsobem. Oba kmeny jsou postupně představeny v perspektivě historické, 
aby následně došlo i na zhodnocení jejich stavebních realizací funerálního typu, převážně 
monumentálních hrobek. Autorka se – jak sama uvádí – věnuje zejména jejich typologii, přičemž 
jednotlivé typy detailně analyzuje. Soudě podle seznamu literatury, jenž má osm stran, pracovala M. 
Kramerová s rozsáhlou odbornou literaturou. Mnohé z uvedených prací jsou zcela nové a přinášejí 
nejaktuálnější stav bádání. Vedle dnes běžné angličtiny autorka pracuje s francouzštinou, němčinou 
ba dokonce se španělštinou a italštinou. 

Vlastní postup architektonické analýzy jednotlivých hrobek/pohřebišť je samozřejmě logický a 
poměrně dobře zvládnutý, v úvodu by ovšem mohlo zaznít pár slov o metodě, kterou chce autorka 
pracovat. Dobře provedená analýza do jisté míry postrádá protiváhu v závěrečné syntéze. Je zřejmé, 
že téma nebylo úplně vytěženo. 

Styl je naopak poměrně dobrý, spíše nadprůměrný, výjimečně se zde setkáváme s neobratnostmi, 
jako na str. 8, „příkladný popis výbavy některých hrobů“, aj.  

Za chybu lze bezesporu považovat to, že při uvedení hlavních písemných pramenů, např. takto: „patří 
mezi ně hlavně díla Hérodota, Strabóna, Plinia staršího, Pomponia Mely nebo Tacita.“ (str. 10) 
naprosto chybí odkazy na konkrétní díla a jejich části. 

Neobvyklé je předesílat v úvodu to, co se dočteme v závěru. Z obecnějšího pohledu si nelze 
nevšimnout, že některé delší pasáže jsou poplatné jednomu zdroji (ovšem naštěstí pokaždé jinému). 
Kompaktnosti tématu jistě neprospívá značný časový rozsah, který si autorka vymezila (devět století) 
a ještě jej pohříchu v závěru překročila. 

Vedoucí této práce se s autorkou neshoduje v názoru na přepis arabských místních jmen do češtiny. 

V seznamu literatury se objevuje například položka „The Journal of African History, vol.8, no.2 (1967), 
pp.181-200. Cambridge University Press: Cambridge, 1967“, která jistě není úplná a jedná se 
evidentně jen o nepozornost (jinde je týž údaj kompletní). 
Při uvádění zdrojů z internetu je třeba dát pozor na úplnost linku. V případě autorů Werner – Savage 
bychom si s autorkou uváděnou adresou nevystačili, správně takto: 
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200403/libya.s.forgotten.desert.kingdom.htm, navíc jde o 
autory, kteří jsou laiky, novináři, byť poučenými. Netřeba podrobně rozebírat další zbytečně uvedené 
položky internetových zdrojů, které se za odborné ani nevydávají. Je zjevné, že se jedná pouze o 
zdroje ilustrací a pak by v seznamu literatury nemusely vůbec figurovat (jde například o cestovatelská 
vyprávění apod.). U některých položek v seznamu není zcela jasné, oč jde: „Quellec le, Loic, Jean. 
Ghirza, la vallée aux mausolées“ je kapitolou z blíže nespecifikované knihy. Údaj „Evrard, Ginette di 
Vita - Musso, Luisa - Turmjan, Abdullah-al, Mustafa. Libya antiqua:annual of the  department of 
antiquties of Libya:volume IV. L’erma di Brestchneider: Tripolis, 1998“ je rovněž zavádějící – jedná se 
jednak o novou řadu tohoto jména (uvozovanou NS) a především jde o sborník s řadou příspěvků, 
přičemž není jasné, na co se zde konkrétně odkazuje. Z Enserinkova článku v časopisu Science“ 
Revolution brings new hopes for libyan archeology“ je na uváděném odkazu volně dostupné jen 
krátké shrnutí. Autorka nesprávně uvádí i jiné bibliografické údaje (The Roman Frontier Settlement at 
Ghirza: An Interim Report je článkem v časopisu The Journal of Roman studies, a jako takový musí být 
uváděn. 



Citelný nedostatek představuje také absence přehledné mapky celého regionu, případně i dílčích map 
této rozsáhlé oblasti. 
 
 
Přes některé dílčí výhrady jde o práci, která svou autorku opravňuje honosit se, po řádné obhajobě, 
titulem magistra. Dle mého soudu by měla být oceněna jako velmi dobrá. 

V Čelákovicích 15. 9. 2012       Ladislav Stančo 


