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Autorka si jako téma zvolila prozatím poměrně opomíjenou problematiku textilií, jejíž 

studium může, zvláště pak při rozsáhlejší datové bázi, přinést zajímavé a důležité výsledky. 

Textil hrál a hraje v mnoha společnostech již po tisíce let zásadní roli a nachází široké 

uplatnění. Kromě své primární – oděvní – funkce představoval nejen on sám, ale i produkty 

z něj vyrobené důležitou komoditu, která byla předmětem výměny či obchodu, ale také 

projevem společenského postavení svého majitele a to jak během jeho života, tak i po smrti.  

Autorka k tématu přistoupila zodpovědně a jako zásadní v tomto ohledu vidím fakt, že 

autorka vychází ze studia archeologických pramenů, tedy textilních nálezů získaných 

v průběhu terénních prací prováděných expedicí Českého egyptologického ústavu FF UK 

(ČEgÚ) v Abúsíru. Chtěl bych též v této souvislosti zdůraznit fakt, že ve velké většině 

případů jde o jejich vůbec první zpracování. Základem metody, kterou autorka používala při 

zpracování většinou jen fragmentárně dochovaných textilií, je textilně-technologický 

průzkum.  

Bc. Wollnerová rozdělila svoji práci na sedm kapitol. V první kapitola autorka uvádí 

čtenáře do problematiky, představuje různé typy užití textilií ve starém Egyptě, a to jak 

v každodenním, tak funerálním kontextu, který je také, vzhledem ke zpracovávanému 

konvolutu textilií těžištěm předkládané práce. V závěru kapitoly také vytyčuje hlavní cíle své 

práce.  

Druhá kapitola představuje poměrně stručný přehled bádání o staroegyptských textiliích, 

jež není ještě příliš rozvinuté a v kontextu archeologických prací stálo a stále ještě stojí spíše na 

okraji badatelského zájmu. 

Třetí kapitola se nejdříve soustředí na nejdůležitější materiály, z nichž se textilie vyráběly, 

v případě starého Egypta tedy samozřejmě především na len (zabývá se i jeho setím a sklizní). 



Dále pak autorka předvádí, a to na základě archeologických (jde o nálezy částí tkalcových stavů, 

přeslenů, česacích hřebenů, modelů zobrazujících textilní výrobu, atd.) i epigrafických pramenů, 

jednotlivé technologické etapy výroby i typy tkalcovské vazby látek.  

Ve čtvrté kapitole se Bc. Wollnerová se poměrně detailně zabývá metodami výzkumu 

textilních nálezů. V kontextu archeologických prací v Egyptě považuji za významné, že jsou 

v této části práce poměrně detailně popsány postupy, které je s ohledem na získání co největšího 

množství informací nutné dodržet již v průběhů terénního výzkumu a uložení nálezů po něm. 

V tomto případě tato kapitola jistě najde své uplatnění během terénních prací ČEgÚ v Egyptě.  

Pátá kapitola představuje stěžejní část předložené magisterské práce a obsahuje 

textilně-technologické analýzy jednotlivých souborů nálezů textilií z Abúsíru. V některých 

případech se autorka věnuje i jejich hlubší interpretaci v egyptologickém rámci. 

Technologické popisy jednotlivých souborů nálezů autorka doplnila o tabulky, obsahující 

všechna relevantní data včetně naznačení archeologických kontextů, v nichž byly fragmenty 

textilií nalezeny, dále o grafy týkající některých technologických fenoménů a fotografie nálezů. 

Tuto kapitolu v souladu s dvěma největšími dvěma soubory nálezů autorka rozdělila na tři 

kapitoly zabývající se horizonty datovanými do období Staré říše, Třetího přechodného období a 

Pozdní doby/Ptolemaiovské doby. V rámci těchto chronologických stupňů se autorka se tématu 

věnovala v rámci jednotlivých nálezových souborů dle archeologických objektů, kde byly textilie 

nalezeny. Zajímavé jsou analýzy textilií použitých při výrobě pohřebních obličejových masek 

z Abúsíru (z Mernefuovy hrobky, z hrobky královny Chentkaus III. nebo z Intiho hrobky).   

Na tuto kapitolu obsahově navazuje šestý oddíl práce, v němž Bc. Wollnerová 

vyhodnocuje jednotlivé, především technologické, aspekty (např. problematiku hustoty nití a 

látek, okrajů, lemů a švů látek nebo jejich barevné výzdoby) textilií jak se jeví na základě jejího 

výzkumu a to v chronologickém kontextu. Kolegyně, za použití odkazů na analogie z jiných 

lokalit, diskutuje jednotlivé problémy a snaží se najít řešení některých problematických okruhů 

otázek, například souvisejících s interpretací tkanin s vrstvou barevně zdobené hlinky, ad.    

V závěrečné kapitole Mgr. Wollnerová shrnuje výsledky svého bádání. Abúsírské textilní 

nálezy pocházejí především z funerálních kontextů a na jejich špatném stavu se podepsalo ničení 

během vykrádání abúsírských hrobek. To samozřejmě interpretaci jejich funkce ztěžuje. I tak se 

opět potvrdil fakt, že část látek použitá pro zabalení mumifikovaných těl zesnulých měla původně 

jinou funkci, jak ukazují nálezy ze sekundárního pohřebiště u Verkaureovy mastaby ze Třetího 

přechodného období. Ve funerálním kontextu se také setkáváme s látkami použitými pro zabalení 

součástí pohřební výbavy. Předpokládám, že kolegyně bude, i když se její odborný zájem 

v budoucnosti patrně spíše posune k písemným pramenům, na tématu technologických analýz 

textilních nálezů dále pracovat. Doufejme, že se kolegyni podaří lépe interpretovat nález síťovitě 



splétaných textilních pásů z hrobky v jižním Abúsíru, pro kterou se jí prozatím nepodařilo najít 

analogie z jiných lokalit či kontextů.  

Dle mého názoru se kolegyni Wollnerové podařilo splnit nejednoduchý úkol, který si 

v úvodu své práce dala: na základě zevrubného rozboru nálezů popsat soubory textilních 

produkty z abúsírského pohřebiště, pokusit se o jejich interpretaci a kontextualizovat v rámci 

staroegyptské textilní produkce. Doufám, že výsledky této práce budou (po jejich 

dopracování) publikovány, ať už samostatně, nebo spíše v rámci monografií, které se 

archeologickými objekty, v nichž byly soubory textilních nálezů objeveny. V jednom případě, 

tkanin ze sekundárního pohřebiště u Verkaureovy mastaby se tomu ostatně již děje.  

V rámci svého hodnocení bych autorce vytkl pouze to, že v nedostatečné míře ve 

svých popisech jednotlivých nálezových celků neodkazuje také na příslušné publikace 

výsledků archeologických výzkumů příslušných monumentů. V této souvislosti mám i další 

formální výtku – v seznamu použité literatury chybí odkaz na v práci použitou dokumentaci, 

jež je součástí archivu ČEgÚ FF UK. Autorka měla tu její část, jež byla nezbytnou pro 

přípravu diplomové práce k dispozici, a tedy měla být na tomto (nebo jiném vhodném místě) 

zmíněna a citována.    

 

S radostí bych chtěl zakončit svůj posudek konstatováním, že podle mého názoru 

kolegyně Wollnerová splnila ve své diplomové práci požadavky na takovouto práci kladené. 

Proto s klidným svědomím navrhuji, aby byla tato práce přijata k obhajobě, a navrhuji, aby 

byla ohodnocena stupněm „výborně“.  

 

 

V Praze, 7. června 2017                                                      

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. 


