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 Predložená diplomová práca Kamily Tomáškové vychádza z jej dlhodobého 

a intenzívneho záujmu o oblasť Théb, v jeho rámci systematicky študovala a zhromažďovala 

dostupný materiál, prostredníctvom ktorého by bolo možné nahliadnuť do politickej situácie 

tejto časti Egypta v období nástupu líbyjských panovníkov 21. a 22. dynastie. Výber štyroch 

významných thébskych rodín, ktorých príslušníci držali vysoké administratívne, náboženské a 

vojenské tituly sa veľmi osvedčil a pokladám diskusiu okolo nich za veľmi prínosnú.         

Jednotlivé kapitoly diplomovej práce sú radené veľmi prehľadne, od krátkeho, ale 

nesmierne výstižne spracovaného náčrtu možného vplyvu líbyjského etnika na Egypt v závere 

Novej ríše, ale hlavne Tretej prechodnej doby. Aj keď táto úvodná kapitola 1.1. nie je kľúčová, 

musím práve u nej vysoko oceniť nielen historický, ale i sociologický pohľad na príčiny 

fragmentácie Egypta, ktorý berie v potaz jeho geopolitickú situáciu a vymedzuje všeobecne 

nadsadený vplyv polo-nomádskych kmeňov Tehenu. Postupnou integráciou do egyptskej 

spoločnosti sa strácajú doklady ich materiálnej kultúry, prežívajú iba ojedinelé symboly a mená, 

zostáva ale zachovaná etnická identita jedinca, čo v prípade silnejúcich družín Veľkých 

náčelníkov Ma, budúcich panovníkov Egypta, prináša do spoločnosti nové rysy, okrem iného 

rozdiely v politickom usporiadaní Horného a Dolného Egypta, koncentráciu titulov a 

akcentovanie dlhých genealógií významných rodín.            

Kritický prístup k prebiehajúcej diskusii o pôvode a zaradení Takelotha II. a celej 23. 

dynastie, podložený vlastným názorom, je zrejmý z 2. kapitoly zameranej na komplikovanú 

politickú situáciu v Thébách tej doby. Podobne ako diplomantka ju vidím skôr v Hornom 

Egypte, a dostupné pramene, zhromaždené A. Dodsonom, to dokazujú, než v Leontopoli v delte. 

Historický úvod je ale v hlavnej miere sústredený na dynastické vzťahy v Thébách v období 

konca 20. až 22. dynastie, bokom nezostáva tiež líbyjská prítomnosť na úrovni hodnostárov. Tá 

je v práci zmienená veľmi okrajovo, je to výzva do budúcnosti, ktorá vyžaduje intenzívnejšie 

zameranie na prejavy zmien hmotnej kultúry. K jadru diplomovej práce smeruje podkapitola 

prameňov týkajúcich sa vybraných thébských rodín. Skúma biografické nápisy obsahujúce tituly 

a rozsiahle genealógie rodín, za najvýznamnejší prameň považuje zachované zádušné stély 

a sochy. Nie náhodou ich rozkvet nastáva práve v jednoznačne líbyjskej 22. dynastii, kedy sa 

úrady udeľovali na základe dedičnosti a preukázaných príbuzenských vzťahov. 



Celá 3. kapitola pojednáva o vybraných thébských rodinách vysokých hodnostárov 

spojených sobášnou politikou so samotnou kráľovskou dynastiou, čo bola osvedčená metóda 

zaistenia si loajality; jedná sa o rozvetvené príbuzenstvo Nespakašuty, Nebneceru, 

Džedthutefanch B a nižšie postaveného Neseramuna. Ich genealógie siahajú nezriedka do 20. 

dynastie a umožňujú nám na základe získaných titulov, sledovať peripetie náboženskej, vojenskej 

a administratívnej kariéry jedincov, ovplyvňujúcich významným spôsobom historické udalosti 

thébskej oblasti, čo bolo jedným z hlavných kritérií ich výberu. Tu treba zdôrazniť, že tituly 

hodnostárov TPD sú zatiaľ spracovávané iba selektívne a ani žiadna zhrňujúca monografia nie je 

na obzore, východiskom sú preto tituly z predchádzajúceho – novoríšskeho a nasledujúceho – 

sajského obdobia U každej rodiny sleduje diplomantka dostupné pramene, ktoré sú zoradené 

chronologicky, ak je to samozrejme možné,  následne zostavuje prehľadnú tabulku titulov, ktoré 

celá rodina držala a z ktorých sa dá konštatovať mocenský vzostup, stagnácia, alebo úpadok, 

spôsobený najrozličnejšími faktormi, ktoré sú nám dnes z podstatnej časti neznáme, na záver 

nasleduje rozsiahla, u niektorých jedincov veľmi zasvetená diskusia, ktorá je možná iba vďaka 

dôkladnému štúdiu a analýze procesu získavania/strácania titulov.  

V záverečnej kapitole diplomatka odôvodnene konštatuje, že zo zachytenej dĺžky života 

štyroch rodín sa nedá v plnej miere definovať spoločensko-politická situácia v Thébách začiatku 

Tretieho prechodného obdobia, ale určité závery je možné urobiť. Zdá sa, že turbulentné 

politické udalosti tejto doby, hlavne snaha o získanie samostatnosti, sa v analyzovaných 

prameňoch odrazili skutočne minimálne, ak vôbec, na druhej strane ovšem charakteristické stopy 

politicko-kultúrnych tendencií líbyjskej doby sa v prameňoch odzrkadľujú nezmazateľne a viac, 

než sme často schopní pripustiť.        

Ako je zrejmé z predchádzajúcich riadkov, jedná sa v prípade diplomovej práce Kamily 

Tomáškovej o výborne zvládnutú problematiku sociálnej stratifikácie štyroch významných 

thébských rodín na základe dochovaných prameňov. Jej prínos je o to významnejší, že uvedená 

doba fragmentácie Egypta a zosilnenej prítomnosti cudzieho etnika, stále trpí nedostatočným 

záujmom zo strany odbornej verejnosti. Preukázaná systematičnosť a kritický prístup 

k písomným prameňom sú sľubným predpokladom k úspešnému pokračovaniu a eventuálnemu 

rozšíreniu zvolenej témy i do oblasti hmotnej kultúry, v ďalšom doktorskom štúdiu.   

Ako hodnotenie navrhujem výbornú.   
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