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Autorka bakalářské práce Pavlína Kuntová si zvolila jako téma bakalářské práce jedno 
z velkých témat staroegyptské religiozity a tím je význam posvátných zvířat, jmenovitě ibise 
posvátného  v náboženském  kultu.  Práce  se  skládá  z metodického  „Úvodu“,  7  kapitol 
s názvy1.„Ibis posvátný jako živočišný druh“, 2. „Symbolika a ikonografie ve staroegyptském  
náboženství“,  3.  „Vazba  na  božstva  –  Thovt,  4.  Ibis  posvátný  jako  posvátné  zvíře,  5.  
„Mumifikace“,  6.  „Vědecké  záznamy  mumifikovaných  ibisů“,  „Závěru“  a  „Seznamu  
literatury“, včetně „Internetových zdrojů“.

Již první kapitola napovídá, že se autorka snaží vynaložit velké úsilí na zmapování 
tématu  z  několika  úhlů  pohledu,  zpracovaných  na  úroveň  bakalářské  práce  dostačujícím 
způsobem. Na prvotní charakteristiku ibise posvátného „jde“ tak říkajíc „od lesa“ a zabrousí 
do zoologického vymezení. V druhé kapitole Pavlína Kuntová přehledně a srozumitelně uvádí 
do  symboliky a  způsobu  interpretace  ikonografického  záznamu,  detailněji  pak  souvislosti 
boha  Thovta  a  ibise  posvátného.  Příklady této  vazby pojednávaného ibise  posvátného na 
Thovta  dokládá  na  připomínce  posvátných  textů  (Texty  Pyramid i  Knihy  mrtvých), 
pojednávajících o jeho úloze v zádušním kultu i  stvořitelských mýtech,  v nichž hraje  toto 
božstvo  ústřední  či  významnou  funkci.  Autorkou  zmiňovaná  kultovní  centra  evidují 
přítomnost  mumií  ibisů  a  nepřímo  tak  dokazují  důležitost  tohoto  posvátného  zvířete  ve 
staroegyptském  rituálu,  včetně  královského.  Ve  třetí  kapitole  autorka  čtenáře  pěkně  a 
přehledně  seznamuje  s egyptskými  kosmogonickými  tradicemi,  se  zvláštním  zřetelem 
k Thovtově  hermopolské  kosmogonii.  Na  tuto  kapitolu  navazuje  stěžejní  čtvrtá  „Ibis  
posvátný jako posvátné zvíře“. Zde se P.Kuntová dotýká, žel jen letmo, problematiky výskytu 
a  příčin rozšíření  zvířecího kultu.  Dále navazuje obšírná důkladná stať o  „Mumifikaci“ a 
velmi  přínosná  a  zajímavá  kapitola  „Vědecké  záznamy  mumifikovaných  ibisů“  (lépe 
„Vědecké záznamy o mumifikování ibisů/mumifikovaných ibisech“). V „Závěru“seznamuje 
čtenáře s hlavními myšlenkami každé z kapitol. Reflexe poslední kapitoly, opírající se zřejmě 
o pozoruhodnou studii, jež vzešla z projektu AMP (Animal Mummy Project) ukazuje možnosti 
dalšího bádání v budoucnosti. 
Pozitivně:
Autorka pracovala pečlivě a svědomitě reflektovala nashromážděnou sekundární literaturu. 
Veskrze deskriptivní studie je čtivá a zcela srozumitelná,  vyznačuje se zdařilou kompilací 
dosažné recentní literatury.
Kriticky:
V práci se vyskytují občasné překlepy (např.  ibisovi potravy na s. 12 a s. 42) a chyby ve 
skloňování cizích vlastních jmen. Zejména některé kapitoly byly pojednány příliš stručně a 
jejich téma by si jistě žádalo detailnějšího rozboru. Je zřejmé, že kapitola „Ibis posvátný jako 
posvátné zvíře“(s. 20-22),  pojednávající  o rozšíření zvířecího kultu ve starověkém Egyptě 
nebyla popsána a interpretována vyčerpávajícím způsobem. Zvířecí kult byl tedy převážně 
součástí  lidové  tradice  a  zbožnosti?  Jeho  vzestup  a  rozmach  měl  podpořit  masivnost  a 
odolnost náboženské tradice? Zajímaly by mě podrobnější odpovědi na uvedené dotazy.

Celkově na mě studie zapůsobila veskrze pozitivně a dovoluji si navrhnout hodnocení velmi 
dobře (2).  

Ve Velkém Újezdě, 29.8. 2013                                 ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.


