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Cílem předkládané diplomové práce je analýza významného a doposud ne zcela
probádaného období starověkého Egypta v časovém úseku od 22. -19. stol. př.
Kr. To je období zahrnující tzv. První přechodnou dobu a Střední říši. Problém, na
která se autorka soustředila byl proces vedoucí ke vzniku a k úpadku Střední
říše.
Vzhledem k vytyčené problematice se autorka zcela logicky pokusila o
strukturovaný postup, v rámci kterého analyzovala dostupné historické a
archeologické prameny a pokusila se je spojit do jednoho vysvětlujícího rámce.
V celkem pěti oddílech tak hledá možné odpovědi na danou problematiku.
Práce začíná kapitolou věnovanou pojmům a jejich vymezení tak, aby
jejich užití v dalších částech nebylo zavádějící. Tato část svědčí o dobré
teoretické orientaci autorky. Navazující kapitoly se zabývají popsáním dějin
studovaného časového období, analýzou základních principů fungování
administrativního aparátu a strukturou nejvyšších pater egyptské byrokracie,
přičemž se autorka opírá i o nejnovější literaturu. Čtvrtý oddíl je věnován
královskému úřadu a jeho hlavním aspektům, které umožňují lépe pochopit
mechanismy tehdejšího vývoje starověkého Egypta. Poslední velká kapitola je
pak věnována hospodářství a ekonomickým aspektům tehdejšího vývoje.
Závěrečná hodnotící kapitola ukazuje erudici autorky v zacházení
s archeologickými, historickými, administrativními i ikonografickými prameny a
ukazuje na komplexitu vzestupu a pádu komplexních společností.
Autorka práce zcela naplnila požadavky kladené na kvalitní diplomovou
práci – prokázala schopnost formulovat vědecké otázky a hledat na ně odpovědi,
samostatně pracovat s literaturou a orientovat se ve složité historickoarcheologické problematice období Střední říše. V práci vyniká autorčina snaha o
syntetické myšlení a obecný antropologický pohled na specifika vývoje
staroegyptské civilizace. Vzhledem k těmto okolnostem doporučuji, aby její práce
byla přijata jako podklad pro řízení vedoucí k udělení titulu magistr pro obor
egyptologie.
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