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Vyjádření školitele studentky Mgr. Kataríny Arias k průběhu studia a k disertační práci 

“Social dynamics in the material culture - Pottery of the Late Old Kingdom from the complex 

of princess Sheretnebty at  the cemetery of Abusir South”  

předkládané v roce 2017 na Českém egyptologickém ústavu FF UK 

I. Hodnocení celého doktorského studia  

Po celou dobu svého studia Mgr. Arias své povinnosti plnila řádně a v termínech a ke 

stanoveným povinnostem přistupovala pečlivě a nadstandardním způsobem. Vedle toho se 

zúčastnila několika významných světových konferencí, a to jak doma, tak v zahraničí. Vždy 

prezentovala výsledky svého vlastního základního výzkumu na základě účasti na expedicích a 

materiálu a  dat poskytnutého školitelem z archeologických výzkumů v Abúsíru. Její 

vystupování na mezinárodních konferencích a prezentace získaných poznatků byly vždy na 

vysoké úrovni. Zároveň prokázala i smysl pro spolupráci v týmu. Mgr. Arias se rovněž podílí 

na přednáškové a výukové činnosti ústavu a na popularizaci oboru směrem na venek, stejně 

jako na plnění dílčích organizačních úkolů na pracovišti. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Příprava této práce, která má značnou relevanci pro dlouhodobý výzkum pracoviště, trvala 

několik let a postupně docházela dílčích změn tak, jak krystalizovala podstata zkoumané 

problematiky i přibývaly nové archeologické prameny a dílčí poznatky, které měnily výchozí 

situaci. Během celé doby doktorandka prokazovala své schopnosti reflektovat nové 

skutečnosti, hledat jejich řešení a stanovovat a modifikovat dlouhodobé cíle i inovovat 

postupy řešení. V tomto smyslu je struktura práce nejlepším možným řešením, kdy dílčí 

poznatky získané na základě zkoumání keramiky doktorandku dovedly k závěrům, které 
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zasahují do obecné roviny a týkají se sociálního a náboženského vývoje společnosti a jejích 

preferencí v čase. Z řečeného vyplývá, že práce sama o sobě se vyznačuje vysokou odbornou 

úrovní a demonstruje schopnost autorky samostatně pracovat na vysoké vědecké úrovni.  

Doktorandka ve své práci naplno projevuje svůj vztah k tématu, své zapálení pro vědu 

i své analytické a syntetické schopnosti. Práce je od začátku do konce důkazem její vysoké 

vědecké úrovně a příslibem rozvíjející se vědecké kariéry. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla.  

V Narsarsuaqu, 7. 8. 2017 

Miroslav Barta 

 

 


