
Oponentní posudek na diplomovou práci Kamily Tomáškové Théby v polovině 22. 

dynastie. Čtyři vlivné thébské rodiny 

 

Autorka ve své diplomové práci prokázala nejen, že je schopna kvalitního akademického 

zpracování primárních i sekundárních pramenů a jejich analýzy, ale navíc se jí podařilo 

výsledky tohoto úsilí uceleně, přehledně, čtivě a bez zbytečných doplňků a odboček převézt 

do psané práce. Rád tento fakt zdůrazňuji, neboť není u studentů magisterského studia tak 

běžný, jak by se mohlo zdát a jak by bylo vhodné. 

I přesto však mám k magisterské práci K. Tomáškové několik připomínek. Jedná se například 

o dvě drobnější výtky týkající se spíše formy zpracování než obsahu práce. V případě 

ženského jména, které autorka uvádí jako Neschons, by (s ohledem na český usus v přepisu 

jména boha Chonsua i na předpokládanou původní egyptskou verzi jeho jména) bylo 

vhodnější přepisovat je jako Neschonsu. Jsem také přesvědčen, že by bylo lepší, kdyby 

autorka převáděla citáty z cizojazyčné sekundární literatury a cizojazyčných překladů 

původních pramenů v českém překladu a nikoli v originále. Chápu, že překladem se často 

může vytratit některý z aspektů smyslu původního textu, ale v diplomové práci by měl student 

mimo jiné prokázat, že se i s tímto úkolem dokáže vypořádat. 

V obsahové rovině by úvodu práce prospělo, kdyby její autorka více propracovala či hlouběji 

analyzovala otázku asimilace Libyjců do egyptské kultury. Bylo by totiž zajímavé porovnat, 

jednotlivé projevy kultury a motivy, které Libyjci přejímají a které si naopak ponechávají, 

s tím co např. Jan Assmann označuje jako „generátory (národní či státní) identity“ u 

Egypťanů (Herrschaft und Heil, München 2000, str. 223-229). Diplomové práci by také 

pomohlo (možná, že by autorka dokonce dospěla k přesnějším závěrům), kdyby v soupisech 

věnovaných jednotlivým členům zkoumaných rodin byly jejich tituly nějakým způsobem 

označeny podle jednotlivých skupin (kněžské, vojenské, administrativní atd.), jejichž přehled 

autorka vyjmenovává na jiném místě své práce. 

Největší výtka, kterou mám k obsahové i formální podobně diplomové práce Kamily 

Tomáškové, však spočívá zápisu a vyjmenování jednotlivých titulů. Jsem přesvědčen, že by 

tyto tituly měly být uváděny spíše v českém, byť možná nepřesném překladu (tedy „vyšší 

kněz (hem-necer) boha Moncua, Pána Théb“ a nikoli Hm-nTr mnTw nb wAst) 

s transliteračním vysvětlením (např. při první zmínce). Chápu, že transliteračním zápisem se 

zamezí některým možným zkreslením a navíc se poukáže na jazykové varianty, ale považuji 

za nevhodné, aby se v celé práci neobjevil ani jediný překlad významu těchto titulů. 

 

Přes výše uvedené výtky jsem přesvědčen, že K. Tomášková svou diplomovou práci 

zpracovala velmi kvalitně, a proto si ji doporučit k obhajobě s navrhovaným hodnocením 

v ý b o r n ě. 

 

 

 

 

V Praze 12.9. 2011        J i ř í   J a n á k

         


