
Posudek školitele na bakalářskou práci Elišky Kocourové „Kočka a kocour v náboženství 
starého Egypta“ 

Do povědomí široké skupiny lidí se náboženství starého Egypta zapsalo úctou prokazovanou 
zvířatům a stylizováním bohů do zvířecí podoby. Přestože je tato představa poněkud zkreslená 
(zvířata nebyla uctívána jako taková, ale jako odkaz na určitý aspekt moci některého z bohů), 
vystihuje základní rysy staroegyptského náboženství a způsobu myšlení. Vzhledem k oblibě 
kultu „kočičí“ bohyně Bastety v Pozdní a řecko-římské době se „kult koček“ stal jakousi 
ikonou moderního obrazu starého Egypta. Autorka si tak pro svou bakalářskou práci zvolila 
téma více než vhodné a je třeba říci, že se s ním vypořádala velmi dobře, což je patrné již ze 
struktury práce či seznamu použité literatury. 

Velmi oceňuji například svědomité a podrobné zpracování první kapitoly věnované výskytu a 
chovu koček ve starém Egyptě. Autorka práce si správně uvědomila, že pro pochopení 
významu kočky (a kocoura) v náboženství a kultuře je nutné nejprve prostudovat (v tomto 
případě také přiblížit) reálný výskyt, habitat i charakteristiku daného živočišného druhu. 
V první kapitole se objevuje také vhodně zařazený stručný soupis výskytu (zobrazení) kočky 
v egyptské ikonografii a umění, avšak čtyřbodové shrnutí vývoje chovu kočky zůstalo možná 
až příliš stručné. 

Ve druhé kapitole nazvané „Symbolický význam kočky a kocoura“ se autorka zabývá 
především významem a kultickým užitím dvoj- i trojrozměrných zobrazení kočky doložených 
v jednoznačně kultickém či magickém kontextu (např. na magických „nožích“ nebo ve formě 
bronzových sošek Pozdní doby a řecko-římské doby). Opět se jedná o velmi zajímavou 
kapitolu, v níž se však setkáváme se dvěma menšími problémy. Zaprvé se jedná o mylné 
označení tzv. cippi za amulety (byly to především stély a pouze jejich zmenšené modely 
mohly sloužit jako amulety) a o opakující se citace na jeden zdroj (Málek 2006). Přestože 
kniha Jaromíra Málka The Cat in Ancient Egypt je světově nejpoužívanější monografií na 
téma kočky ve starém Egyptě, bylo by vhodnější v některých specifických tématech odkázat 
na jiný zdroj (např. ve výše zmíněném případě stél typu cippi). 

Ve třetí kapitole se E. Kocourová zaměřuje na hlavní felinní božstva staroegyptského 
pantheonu, a to především slunečního boha Rea (v podobě kocoura) a bohyně spojované 
s funkcí tzv. slunečního oka (např. Pachetu, Mafdetu, Sachmetu, Bastetu a Mutu). V této 
kapitole tak může čtenář nalézt stručné, ale relativně podobné informace o charakteristice a 
rolích božstev spojovaných s kočičí podobou. 

Na obsah této kapitoly přímo navazuje oddíl následující, v němž autorka představuje základní 
aspekty kultu kočky jako posvátného zvířete, především v chápání těchto zvířat jako ba 
určitého boha, tj. jeho viditelný projev na zemi. Ve svém přiblížení této problematiky vychází 
především z dokladů pozdních období egyptské historie, z nichž máme pro kult zvířat nejvíce 
dokladů, a také ze zmínek antických autorů. Drobným nedostatkem je, že E. Kocourová 
nezdůraznila některé společné rysy zmiňovaných felinních božstev, čímž čtenáři neumožnila 
hlouběji poznat hlavní aspekty myšlenkového obrazu kočky ve starém Egyptě. Přestože to 
částečně činí v první a druhé kapitole i v závěru práce, jsem přesvědčen, že i zde by tento 
motiv bylo dobré zdůraznit. 



Poslední kapitolou autorka ukončuje cyklus života koček ve starém Egyptě nastíněním tématu 
smrti a mumifikace vybraných koček chovaných v palácích, posvátných koček uctívaných 
v některých chrámech nebo koček chovaných kněžími a určenými za votivní oběť. Čtenáře 
seznamuje jak s důvodem mumifikace, tak s různými způsoby jejího provedení. V tomto 
oddíle vhodně zařazuje také výsledky moderních experimentů, které pomohly upřesnit naše 
dosavadní, antickými zprávami zabarvené představy. Na straně 40 však autorka špatně 
skloňuje řecké označení pro posvátného býka Ápida; podobné chyby se dopouští také na 
jiných (ale nemnohých) místech své bc. práce tím, že naopak neskloňuje jména egyptských 
bohyní. 

Přes všechny výše uvedené výtky se domnívám, že bc. práce E. Kocourové byla kvalitně 
připravena, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 1-2. 
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