
Průběh doktorandského studia Ing.Mgr. Petry Belaňové. 

Hodnocení školitelky 

 

Ing.Mgr. Petra Belaňová vystudovala na Filozofické fakultě Uk obor klasická 

archeologie, studium ukončila v roce 2007 státní závěrečnou zkouškou a úspěšným obhájením 

diplomové práce „Šperk Kušánskej Strednej Ázie“. V témže roce byla přijata do interního 

doktorského studia, opět na obor klasická archeologie.V připravované disertační práci se 

zaměřila rovněž na šperk ze Střední Asie (s přesným názvem „ Staroveký šperk Strednej Ázie 

a jeho vzt´ahy k umeniu šperkárov antického Stredomoria “). Zájem o výše uvedenou 

problematiku byl vyústěním její dvouroční účasti na archeologickém výzkumu na lokalitě  

Džandavláttepa v Uzbekistánu, který byl realizován Ústavem pro klasickou archeologii FF 

UK ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Uzbekistánu, a který byl za 

českou stranu veden PhDr. Ladislavem Stančem, PhD. 

Během interního doktorského studia se Ing.Mgr. Petra Belaňová aktivně podílela na 

zajišťování chodu ústavu – vypomáhala v ústavní knihovně a  zapojovala se rovněž do 

pedagogické činnosti: samostatně několikrát přednášela v rámci cyklu o okrajových oblastech 

antického světa, po dobu tří let (zčásti již po přechodu do externího studia) realizovala 

společně s Ing.Mgr.Ivanou Kocichovou kurz Řecké umění a ikonografie pro studenty Ústavu 

řeckých a latinských studií, s touže kolegyní pak kurz Muzeologie pro studenty klasické 

archeologie, v uplynulém roce zajišťovala semestrální seminář o antickém šperku k přednášce 

školitelky. 

V roce 2010 ukončila interní doktorské studium státní závěrečnou zkouškou a přešla 

do studia externího. Pracovala a dosud pracuje v Národním muzeu jako výzkumný a vývojový 

pracovník v Centru pro prezentaci kulturního dědictví, v současnosti je pověřena řízením 

tohoto oddělení. S ohledem na specifiku náplně své práce vystudovala nadto ještě v letech 

2008 – 2010 Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu podnikohospodářskou, obor Arts 

Managements, kde po ukončení navazujícího magisterského studia obdržela titul Ing. Na 

pracovišti se zabývá zejména přípravami výstav, věnuje se dále otázkám práce s veřejností, 

výchovně vzdělávacích procesů a prezentace kulturního dědictví. V rámci těchto aktivit byla 

spoluřešitelkou projektu NM k programu NAKI, publikovala řadu statí s výše uvedeným 

zaměřením a zúčastnila se se svými příspěvky několika muzeologických konferencí. 

Ve vztahu k tématu její doktorské disertace je třeba zmínit projekt GAUK, jehož řešitelkou 

byla v letech 2007 – 2010 (Šperk kušánskej Strednej Ázie) a několik odborných článků 

věnovaných převážně právě šperkům a ozdobám ze Střední Asie, včetně dosud 

nepublikovaných předmětů ze sbírek Náprstkova muzea. 

Ve své dizertační práci se Ing.Mgr.Belaňová soustředila na komplexní zpracování 

šperků pocházejících především z oblastí starověké Baktrie a Gandhary a zahrnujících 

z chronologického hlediska období od 3.století př.Kr. do 4.století po Kr,, se soustředěním na 

období Kušánské říše. Podobný přehled nebyl k tomuto tématu dosud vypracován, dosavadní 

publikace se soustřeďují spíše pouze na analýzy některých vybraných typů nebo na jednotlivé 

nálezové celky. Nespornou výhodou autorky jsou její znalosti antického šperkařství, které jí 

umožnily sledovat vlivy antického Středomoří jak v celkových tvarech studovaných šperků, 

tak v používání určitých dekorativních článků a motivů nebo v technologických postupech 

Zajímavé jsou antické mytologické náměty, mnohdy zčásti transformované pod vlivem 

středoasijských či nomádských kultur. 

Celkově se domnívám, že předložená práce odpovídá požadavkům stanoveným pro 

disertační práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 11.5.2015                                    Doc.PhDr. Iva Ondřejová, CSc. 
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