
Posudek školitele na bakalářskou práci Pavlíny Kuntové „Význam ibise posvátného ve 
staroegyptském náboženství“ 

Bakalářská práce Pavlíny Kuntové, jejíž snahou bylo stručně přiblížit myšlenkové pozadí a rituální 
projev náboženské úcty starých Egypťanů k ibisům posvátným, je řazena do pěti základních oddílů, 
které se jen částečně shodují s členěním kapitol. Autorka správně svou práci zahajuje informacemi o 
ibisovi posvátném jako o živočišném druhu, o jeho vzhledu, životním cyklu, habitatu, i o jeho výskytu 
v Egyptě. Tato kapitola však bohužel zůstala až příliš stručná, a přináší tak pouze velmi povrchní 
informace. Navíc chybí upozornění na to, že ibis posvátný byl pouze jedním ze tří druhů ibisů, které se 
ve starém Egyptě vyskytovaly. Bylo by vhodnější, kdyby autorka pro tento oddíl využila více 
odborných přírodovědných zdrojů. Pouze drobný formální nedostatek představuje skutečnost, že tato 
kapitola (1) neměla být dále členěna (1.1), neboť obsahuje jen jednu část (tedy nenajdeme zde 
podkapitoly 1.2, 1.3 atd.). 

V druhém tematickém oddíle (kap. 2) se autorka zabývá obrazem ibise posvátného v egyptské 
ikonografii a v umění, přičemž se také snaží (alespoň částečně) dohledat důvod náboženské úcty 
k tomuto živočišnému druhu a původ jeho symbolického významu či sepětí s měsícem. Tato slibná 
kapitola je však opět velmi stručná a vedle základních informací obsahuje i menší nepřesnosti. Ibis 
(posvátný) je zde přímo spojován s lovením hadů (zde autorka dobře cituje svědectví antických 
autorů). Tato role však byla v Egyptě přiřazována také jiným ptákům (např. hadilovu písařovi nebo 
ibisovi hnědému), na což měla autorka upozornit. Stejně tak by bylo dobré, kdyby P. Kuntová zmínila, 
že měsíční bůh Chonsu není (na rozdíl do Thovta) nikdy zobrazován jako ibis, a snažila se zjistit proč. 

Třetí kapitola se zaměřuje především na boha Thovta, který byl v rámci staroegyptského pantheonu 
spojován právě s podobou ibise. Tento exkurz do problematiky božstev a jejich ikonografie je vhodně 
doplněn o stať přibližující egyptské představy o kosmogonii. Autorka však měla ještě poukázat na 
skutečnost, že některé z původně samostatných (lokálních) nauk o stvoření světa v Pozdní a řecko-
římské době přebíraly postavu Thovta. Zmiňovaly jej pak přímo jako stvořitele nebo jako bytost na 
stvoření se podílející. Následující, čtvrtá kapitola, věnovaná ibisovi jako posvátnému zvířeti na třetí 
kapitolu bezprostředně navazuje, a to tak, že mohla představovat její závěrečný pododdíl (3.4 místo 4). 
Kromě zajímavého, byť opět stručného vstupu do problematiky kultu posvátných zvířat tato kapitola 
bohužel obsahuje také několik nepřesností. Jedná se například o špatné skloňování jména býka Ápida, 
nepřesné označení řecko-římského období (s velkým Ř), nebo nejasnou zmínku o ibisovi jako o 
„rituálním ptáku“. Jistě by také bylo vhodnější rozvést myšlenku spojující příchod cizích národů do 
Egypta (a na jeho trůn) s rozmachem zvířecího kultu. V práci zůstalo toto téma pouze naznačeno. 

Poslední tematický oddíl (kap. 5 a 6) předkládá čtenáři informace o důvodech i způsobech mumifikace 
posvátných ibisů. Toto téma autorka zpracovala velmi podrobně (což kontrastuje s výše zmíněnými 
kapitolami 1 a 2), při čemž vycházela z přiblížení základních aspektů egyptské mumifikace vůbec. Je 
třeba ocenit, že P. Kuntová na závěr práce vložila ještě oddíl zaměřený na moderní analýzy mumií 
ibisů i odkazy na experimenty snažící se rekonstruovat samotný proces mumifikace posvátných zvířat. 
K této části práce nemám příliš co vytknout, snad jen zmíněný kontrast mezi šířkou této kapitoly a 
strohostí kapitol jiných. 

Vzhledem k výše zmíněným výtkám hodnotím tuto práci jako dobrou (3), přesto jsem přesvědčen, že 
splňuje kritéria požadovaná od bc. prací, a rád ji doporučuji k obhajobě. 
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