
Oponentní posudek na diplomovou práci Věry Štěpánové Kamenné sarkofágy v Egyptě ve 
3. tisíciletí před Kristem.  
 
V předložené práci se autorka se ctí vyrovnala se zadáním práce -  jde o shrnutí dosud 
známých pramenů k problematice sarkofágů ve třetím tisíciletí př. Kr. a jejich analýzu. 
Autorka prokázala nejen schopnost dostupný materiál shromáždit, ale také jej kvalitně 
zpracovat a za použití možností počítačové techniky i analyzovat. Text, který se skládá z osmi 
kapitol, má logickou strukturu, v jejímž rámci autorka diplomové práce představila jak 
primární, tak i sekundární prameny k uvedené problematice. Práce se vyznačuje absencí 
zbytečných odboček a doplňků. Je nutné pozitivně ohodnotit rozsáhlou databázi, kterou 
autorka během své práce vytvořila.  
 
V úvodní kapitole se autorka zabývá vymezením práce a diskusí k materiálu, který je 
k tématu k dispozici. Druhá kapitola popisuje pohřební ritus ve 4. tisíciletí a na počátku 3. 
tisíciletí př. Kr. s ohledem na samotné ukládání těl zesnulých do pohřebních jam a hrobek. 
Třetí kapitola diskutuje písemné prameny a to jak výrazy, kterými byly sarkofágy samotnými 
starými Egypťany označovány, tak i texty, které se objevují na sarkofázích tak i zmínky o nich 
v dalších textech, především biografiích a v Textech pyramid. Čtvrtá kapitola se zabývá 
výzdobnými motivy, se kterými se na povrchu sarkofágů setkáváme. V některých případech 
se V. Štěpánová snaží tyto ikonografické detaily vysvětlovat i v širším rámci zvoleného 
období. Pátá kapitola představuje materiály, které byly k výrobě sarkofágů používány. 
V šesté kapitole se autorka věnuje technologickým postupům používaným při výrobě 
sarkofágů. Ve stejné kapitole se kolegyně Štěpánová z pochopitelných důvodů (kvůli přípravě 
databáze sarkofágů) obšírně věnuje typologii sarkofágů, ve které vychází především 
z typologie připravené A. M. Donadoni-Roveri. V sedmé kapitole jsou shrnuty výsledky 
statistických analýz provedené na základě již zmiňované databáze. Autorka si je dobře 
vědoma jednoho problému, který se dotýká samotné materie, a to poměrně omezeného 
počtu dochovaných sarkofágů. I přesto se pokusila v jednotlivých podkapitolách týkajících se 
sociálního postavení majitelů sarkofágů, použitých materiálů, typologie, výzdoby a 
metrických charakteristik sarkofágů i prostorové distribuce hrobek se sarkofágy vysledovat 
určité vývojové tendence. V závěrečné části autorka ještě jednou výsledky své práce shrnuje 
a zároveň naznačuje vývoj dané problematiky v navazujících obdobích egyptských dějin.  
 
Připojená databáze je spojená s velkým objemem práce a je nutné jej vysoce ocenit. Autorka 
se snažila zaznamenat všechny v databázi využitelné aspekty. Jako velkou výhodu vidím i 
volnou možnost prohledávat databázi podle individuálních kritérií – databáze se tak stává 
velmi robustním nástrojem pro další práci nad touto problematikou. Je zapotřebí také ocenit 
i snahu, tam, kde to bylo možné, i propojení databáze s obrazovou dokumentací. Také další 
tabulkové listy, které sarkofágy představují v rámci jednotlivých katalogových listů, ale i ve 
vztahu k počtu titulů a epitet.  
 
K práci mám několik připomínek, které by se daly rozdělit na formální a obsahové. V rámci 
obsahových připomínek si myslím, že autorka měla buď ve 2., 3. nebo 4. kapitole 
problematiku sarkofágů více začlenit do představy o tehdejších pohřebních zvycích. Pokud 
bude autorka na uvedeném tématu dále pracovat, určitě by měla tento problém dopracovat.  
 



Další moje poznámky k práci jsou spíše formální. Je evidentní, že by diplomové práce 
kolegyně Štěpánové jistě prospělo další čtení, protože se v textu, bohužel, objevuje 
překvapivě velké množství gramatických chyb. Dále bych si dovolil vytknout poměrně 
nejednotné přepisy arabských zeměpisných i staroegyptských názvů a jmen (české/anglické), 
tak i přepisy velké množství gramatických chyb.  
 
V případě připojené databáze bych doporučil jednu menší formální změnu – sloupeček, kde 
je uvedeno datování jednotlivých sarkofágů, by bylo určitě přehlednější a pro aktivní 
používání databáze i výhodnější umístit mezi první sloupečky databázové tabulky zleva.     
 
I přes tyto výhrady doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a navrhuji 
hodnocení   v ý b o r n ě . 
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