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Autorka  práce  Eliška  Kocourová  se  vybrala  téma,  jež  souzní  s její  „občanskou 
identitou“.  Nicméně  úcta  ke  kočkovitým  šelmám  v rámci  pozoruhodné  a  často  nejasně 
interpretované  úcty  k vybraným  posvátným  zvířatům  ve  staroegyptském  náboženství  je 
problematikou, kterou je třeba čtenáři srozumitelně tlumočit. To se autorce, jak vidno, celkem 
dařilo. Již v první kapitole „Výskyt a chov koček ve starém Egyptě“ se důkladně i přehledně 
vypořádává  po  způsobu  přírodovědného  záznamu  o  rodu,  druhu  i  poddruhu  kočkovitých 
šelem, jejich výskytu v Egyptě (zajímavé by bylo zjistit, jak tomu bylo přesně ve starověkém 
Egyptě)  i  mimo  Egypt.  Informace  přírodovědného  charakteru  vhodně  doplňují  vybrané 
archeologické materiály, které rovněž vypovídají o rozšíření, úloze a významu kočkovitých 
šelem  v kultuře  na  náboženství  starověkého  Egypta.  Další  kapitola  „Symbolický  význam 
kočky  a  kocoura“ ve  velké  míře  vychází  z literárních  pramenů  rozličné  provenience.  Na 
tomto  místě  E.  Kocourová  několikrát  vhodně  připomíná,  že  kočka  je  animální 
reprezentantkou  řádu.  (Cituji:  „…kočka je  symbolem porážky  ne-řádu,  …,  nebo  také,  že  
zastupuje řád.“). Zmiňuje též využití symbolu kočky na rozličných kultických předmětech. 
Kočka likviduje škůdce - myši, loví hady, kteří naopak představují destruující veličinu-chaos. 
Na tuto kapitolu vhodně navazuje následující  „Felinní božstva“. V této části studie autorka 
konečně leč na pravém místě  uvádí  čtenáře  do mýtické tradice,  která  odhaluje  souvislost 
kocoura či případně kočky (např. Sachmet a Bastet) s egyptskou solární teologií. Sluneční bůh 
Re je často nazýván „Velkým kocourem“. Zejména tuto kapitolu lze považovat za přínosnou a 
velmi zdařilou. Naopak následujícím částem studie měla autorka věnovat větší pozornost. Na 
požadovaný bakalářský gradus jsou obě kapitoly „Kočka jako posvátné zvíře“ a „Pohřbívání  
a mumifikace koček“ pojednány přijatelně, ale autorka by jistě dokázala z dostupné literatury 
získat mnohem víc.  V  „Závěru“  autorka shrnuje stěžejní výsledky své práce z předešlých 
kapitol.
Pozitivně:
Autorka  pracuje  přehledně,  se  značnou  jistotou  a  nadhledem  zpracovává  dostupnou 
sekundární  literaturu.  Zejména v kapitole  „Felinní  božstva“ předkládá  ucelené  a  poměrně 
vyzrálé úvahy. Práce je napsána pěknou češtinou. 
Kriticky:
Místy pracuje až příliš povrchně encyklopedicky, žádoucí by byla korekce z dalšího zdroje. 
K obhajobě si dovoluji položit následující otázky. 1. Jakou úlohu plnila kočka v chrámovém 
kultu? (Ve Staré říši - je-li už reflektována, dále ve Střední a Nové říši a nakonec v řecko – 
římském období?)
2. V jaké roli se objevuje kočka či kocour v egyptské mudroslovné literatuře? 

Zatím navrhuji hodnocení výborně (1) až velmi dobře (2).

V Praze, 1. 9. 2013                                   ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D. 


