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Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Dorotey Wollnerové Textilní 

produkce ve starém Egyptě se zaměřením na její doklady z Abúsíru (období 3. a 1. 

tisíciletí př. Kr.) 

 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jaromír Krejčí, PhD. 

Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

167 stran (včetně příloh) + DVD s fotografiemi textilií 

 

Autorka si pro svou magisterskou diplomovou práci vybrala téma textilií ve Starém Egyptě, 

které prezentuje ve světle dokladů nalezených na české archeologické koncesi v Abúsíru. 

Předkládaná práce představuje první pokus uchopit komplexněji textilní nálezy z Abúsíru. 

Jedná se o odborně závažné téma, které nebylo doposud zpracováno.  Diplomantka navazuje 

na práci PhDr. Heleny Březinové, PhD., která zahájila textilně technologické průzkumy 

nálezů z Abúsíru a položila základy zpracování archeologického textilu pocházejícího z 

českých výzkumů. Dorotea Wollnerová si pod pečlivým vedením PhDr. Heleny Březinové, 

PhD., osvojila techniku textilní analýzy, kterou pak aplikovala na archeologické nálezy 

z Abúsíru. Ve své diplomové práci prokazuje, že se vytýčeného úkolu zhostila skvěle.  

Rozčlenění práce ukazuje čtyři hlavní směry, kterým se diplomatka při zpracování 

předkládaného tématu věnovala. Kapitola 3 představuje pojednání o materiálech k výrobě 

látek a technologických postupech.  Kapitola 4 se zabývá metodologií výzkumu textilních 

nálezů. Kromě seznámení se všemi parametry, které jsou základem textilně technologického 

průzkumu, se autorka v této kapitole věnuje ideálnímu zacházení s archeologickými textiliemi 

od způsobu jejich vyzvednutí a dokumentování až po jejich uložení. Kapitola 5 se soustředí 

na textilní nálezy z Abúsíru. Tato kapitola představuje nejrozsáhlejší a stěžejní část 

diplomové práce. Vybrané textilie pocházejí především z období Staré říše, dále pak ze 

Třetího přechodného období a Pozdní až Ptolemaiovské doby. Kapitola 6 se zabývá celkovým 
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vyhodnocením textilií a jejich technologických aspektů. Diplomantka hodnotí kvalitu látek, 

hustotu nití, okraje látek, tzv. starting border, self-bands, zakončení textilií, osnovní a útkové 

třásně, švy, lemy a barevnou výzdobu textilií. S ohledem na charakter dokladů z Abúsíru jsou 

srovnávány textilie z období Staré říše a Třetího přechodného období.  Text práce je vhodně 

proložen názornými obrázky a přehledovými tabulkami.   

Charakter diplomové práce a její vytýčené cíle předpokládají zvládnutí nejen teorie, 

ale především praktické části. Zatímco textilně technologického průzkumu se diplomantka 

zhostila skvěle, v teoretické části lze najít slabiny. Stručný přehled dosavadního bádání, který 

podává Kapitola 2, je nedostatečný. Zasloužil by si většího propracování. Například, nestačí 

pouze uvést, že „Na počátku 21. století se mezi důležitá jména v oblasti textilního výzkumu 

zařadila i Jana Jones z Macquarie University v Sydney.“ Nejenže chybí jakýkoliv 

bibliografický odkaz na práci této badatelky, není ani uvedeno, čím její práce vyniká a na 

základě čeho se ji diplomantka rozhodla uvést. Všechny práce uvedené v této kapitole by 

měly být opatřeny bibliografickými odkazy a mělo by u nich být stručná charakteristika či 

shrnutí, čím jsou vybrané práce přínosné. 

U kapitol (3, 5 a 6), jejichž součástí jsou podkapitoly, by bylo vhodné zařadit nějaký 

úvod ke každé z kapitol, který by přiblížil, čím se diplomantka v dané kapitole zabývá. Takto 

po názvu kapitoly hned následuje název podkapitoly.  

 Co se týče formální stránky, zde lze vytknout zejména volbu kódů pro označení 

jednotlivých textilních vzorků. Tyto kódy jsou nekonzistentní a mohly by tak ztížit orientaci 

potenciálním čtenářům a zájemcům o tuto práci. Z pochopitelných důvodů je tato 

nejednotnost do určité míry způsobena skutečností, že vzorky podcházejí z různých výzkumů 

v rozmezí několika desítek let, že některé mají nálezové číslo a jiné inventární číslo a 

v neposlední řadě tím, že byl před nedávnem změněn systém kódování archeologických 

struktur v Abúsíru. Kódy vzorků v předkládané práci vypadají následovně: 
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1) vychází z inventárního čísla v muzeu: P7183/1 –  vzorek z Náprstkova  muzea, 

2) vychází z nálezových čísel v Abúsíru: 

a) 35_M1_B odvozeno z 35/AC26/2008, mumie 1, fragment B 

b) 094_C30 odvozeno z 094/AC30/2014 

c) 297a_S68c_1 odvozeno z 297a/AS68c/2013 

d) 31/AS-East/09 tissue 01 je totožné jako nálezové číslo 

e) vzorky ze struktur AS 38, AS 57, AS 59 jsou značeny pouze velkými písmeny  

atd.  

Vzhledem z výše uvedenému by bylo vhodné zařadit kapitolku s technickými 

náležitostmi, kde by se diplomantka s touto problematikou vypořádala a popsala, jaký klíč 

zvolila pro vlastní kódování textilních vzorků. Takto číselné kódy působí nahodile (libovolné 

použití lomítek či podtržítek, úprava kódu objektu či jeho úplné vynechání, atd.). Pro další 

práci na textilních nálezech z Abúsíru bych doporučila zvážit zavedení promyšleného 

jednotného systému kódování, z nějž bude jasně patrné, ze kterého objektu textilie pocházejí.     

Dále je lze vytknout některé drobnosti: V závěrečném souhrnu literatury chybí seznam 

internetových odkazů, ze kterých autorka čerpala a které cituje v poznámkách pod čarou a 

dále odkaz na dokumentaci z archivu Českého egyptologického ústavu. Pod fotografiemi 

nejsou uvedeni jejich autoři. Výpadek transliteračního fondu. Nekonzistence při přechylování 

ženského rodu u příjmení zahraničních badatelek. Diplomantka někdy přechyluje (např. Grace 

Mary Crowfootová na s. 11), jindy ponechává v nepřechýlené podobě (např. Jana Jones, 

Rosalind Hall na s. 11, atd.). Užití slova „mumifikační“ ve spojení s obalem na s. 157 místo 

„mumiový“ (slovo „mumifikační“ implikuje souvislost se samotným mumifikačním 

procesem). 
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 Předkládaná práce splňuje nároky na ní kladené. Je třeba vyzvednout, že se Dorotea 

Wollnerová skvěle zhostila zpracování textilií. Předvedla, že si výborně osvojila a následně 

aplikovala metodu textilně technologického průzkumu, na které je její diplomová práce 

postavená. Je tedy škoda, že teoretická část práce zůstala nedotažená (výše uvedené důvody). 

Nicméně i přes vytknuté nedostatky hodnotím předkládanou práci průkopnickou a přínosnou. 

Předpokládám, že bude posloužit jako příručka pro badatele, kteří se budou zabývat textilními 

nálezy z Abúsíru.  

Práci Dorotey Wollnerové hodnotím jako  v e l m i  d o b r o u  a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

V Praze 8. června 2017 

 

   

  Mgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D. 
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