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V Praze dne 7. září 2017 
 
Posudek na bakalářskou práci M. Matouškové, Tzv. posvátný uzel v minojském a 
mykénském umění (2017); posudek oponenta 
 
Matoušková, Monika. Tzv. posvátný uzel v minojském a mykénském umění, Praha: Univerzita 
Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologii 2017, 88 stran vč. použité 
literatury, 137 obr. 
 
M. Matoušková si jako téma své bakalářské práce zvolila problematiku tzv. posvátného uzlu 
v minojském a mykénském umění. Není pochyb o tom, že se jedná o téma zajímavé a zároveň 
i náročné, a to zejména z hlediska metodologického i s ohledem na šíři možností interpretace 
vybraného motivu. Studentka při řešení předložené práce postupuje logicky, práce je dobře 
členěna a jednotlivé oddíly na sebe dobře navazují. Práce je tedy rozčleněna do tří hlavních 
celků – vymezení tzv. posvátného uzlu, výskytu a použití tzv. posvátného uzlu a následně 
analogií tzv. posvátného uzlu v dalších kulturách pozdní doby bronzové (zejm. v prostoru 
Egypta a Mezopotámie). 
 Postupy, které M. Matoušková při řešení své práce používá, jsou v odborném prostředí 
standardní a plně vyhovují řešení uvedené problematiky. Práce je psána čtivým jazykem, 
avšak zároveň si udržuje vysokou odbornou kvalitu. Ze stylistického a formálního hlediska 
není možné práci vytknout žádné zásadní nedostatky. Název předložené práce je vhodný a 
zcela odpovídá obsahu předložené práce. Vysoce lze hodnotit rovněž její formální úpravu. Zde 
je třeba zdůraznit pečlivou práci M. Matouškové, a to i v podobě a správnosti citací, stejně jako 
v seznamu použité literatury. V textu použitá obrazová příloha je kvalitní a vhodně doplňuje 
pojednávané téma. 
 Žádný z oddílů nevykazuje zásadní nedostatky1 – ať již po formální nebo obsahové 
stránce – které by mohly bránit obhajobě této bakalářské práce. Dle mého přesvědčení 
splňuje předložená bakalářská práce M. Matouškové všechny požadavky kladené na tento typ 
kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 
 
      doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. 
             Český egyptologický ústav 

                                                
1 K drobným prohřeškům patří nesprávné psaní označení egyptských období, např. „stará říše“ místo „Stará 
říše“ (str. 68), „nová říše“ (str. 74), „střední říše“ (str. 75) atd. 
 


