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Práci se nedá prakticky nic vytknout. Je výsledkem neobyčejnél-ro zau"jctí a hlubokého zájmr"r

o l'araonský Egypt, který autora doprovází od mláclí a ktcrý se nyní ve zralém věku naplnil
v předloŽené bakalářce . Z.adání, uvedené v názvtt, bylo nejen vrchovatě naplněno, ba

překročeno směrem k vypracování populárně vědecké studie s velkým osvětovým a

didaktickým potenciálem. Svým zpťrsobem se jedná o lristoriografickó pojednání, ovšem

zaloŽené nejen na studiu a excerpcích z aktuální české egyptologické vědecké i populárně

přehledové literatury, ale zejména na osobních kontaktech s přední garniturou české

egyptologie (návštěvy přednášek, rozhovory) a v neposlední řadě na zkušenostech ze

soukromé baclatelské cestě do ligypta v loňském roce 2017, ktly se autorovi díky jeho stykťrrrr

s českými badateli podařilo navštívit a.,povrchor,ě '" prozkoumat českou 1icenci rra

r'ykopávkách v Abtrsíru (coŽ bylo zhodnoceno i aktuálními autorskými fotografierni).

Jak je autorclvi dobře 'známo. sdílím s ním. byt'o gcneraci mladším, od studentských let stejné

zaujetí pro zemi pyramid. Sen o návštěvě mé oblíbené země.isem mohl z'rea|jzoyaÍ. a to se

z'poŽděním' zato dťrkladně teprve po roce 1990, kdy jsem mnohokrát navštívil Egypt jako

odborný prťtvodce poznávacích zá1ezdi a pak v letech 2002 aŽ 2003, kdy jsern strávil sttrclijní

stáža přednáškový pobyt na Kál'rirské univerzitě, kde jsem bydle v buclově českého

velvyslanectví v Gíze (kcle tehdy ještě sídlilo sezónní pracoviště Českého egypto1ogického

ústavtr). Měl jsem moŽnost se tak osobnč seznámit s českýrni egyptology, zvláště dobře

s Břetislavem Vachalou, a díky těmto kontaktťrm se mně otevřel nejen Abusír, ale i další

..utajerré'' 1okality po celé zemi (proto vím, jakýrni otvíraoími zaklínadly byla jména jako

Verner. aleiZáhí Hawás' pŤítel našich egyptologťr (od ktcróho jscm clostal dokclnce

doporr-rčr'rjící ,.ltrman" v arabštině, důleŽitý pro mne i z bezpečnostního hlediska)' Právě proto

jsem Cinkovu práci přečetl jedním dcclrem, a i kdyŽ egyptologii průběŽně slcduji, uvčdomil
jsem si úŽasný badatelský přínos výzkumů a objer,ťr hlavnč v posledních patnácti letech.

Cinkor,ě práci nechybí Žádné poŽadované náleŽitosti , poznámkový aparát se 123

poznámkami pod čarorr na 44 stranách "je úctyhodný, stejnč jako důkladná aktuální

bibliograÍre včetnč dílčíclr studií a sborníkových článků. Styl je čtivý a přitorn odbornč

přesný' Snad jen pár pravopisných připomínek (Nubic ani }rajjr-rm ncpíšerne s ů)' pojcrn

l'evanta by se měl čtenáři blíŽe vysvětlit (samotný termín z italštiny se porrŽívá aŽ od

kříŽových vvprav). Pochopitelně autor nemohl také proniknor-rt hlouběji do osobního pozadí

sledovanýclr p.rotagonistťr" Lexa (ktcrý se poprvé do lJgypta dostal aŽ v 50.letech krátce před

smrtí, sicl) podobně jako třeba l'Irozný byl rremarxistický apolitický vědec mezirrárodního

renomé. kterél-ro komunisti (Nejcdlý) po Únu'u v1,strčili ťrčelově do popředí a udělali
altademikem" Z clncšního pohlcdu se to nemusí tolik líbit ( ostatně také to Cir'rke správnč

spojuje se zbrojcním Egypta, dodal bych i strojírenskou a encrgetickou čs.pomocí)' ale je to



tak: teprve vynucený příklon k sovětskému bloku vytvořil úspěšnou čs.egyptologii (Sověti
ani jiné tzv. lidově demokratické takové kapacity neměli)' Žábu .1sem poznal osobně aŽ po'zdě
na externích přenáškách koncem 60.let na na FFUI( - velký odborník, telrdy již výrazný
Stoupenec reťorrnního komunismu (tedy ,'kontrarevoluce")' I proto se smíři1 s Jaroslavem
Černým, který emigroval do l]ritánie nejen kvů1i práci. ale i proto, Že byl benešovec'
antikomunista' Přestcl pozdčji krajanům zásadně pomolrl díky svým egyptským stykům. Žábu
víceméně počínající normalizace uštvala k smrti...Tristní situaci v 70.lctech: důleŽitá byla
inten'ence egyptské památkové správy na pokračování výzkumů (které se vŽdy platily
pochopitelně v rámci rozvojové pomoci z čs.peněz, na vykopávi<áclr se tak vytvářela
zbyečnápřezaměstnanost). Později někteří vyčítali (ako Strouhal) Vernerovi vs1up do KSČ'
ale je moŽnéto nazirat, Že se obětoval pro záchranu ohroŽeného oboru? Ještě k Barešovi, ten
v Plzni narocliljen v porodnici, jinak je rodák ze Stříbra. Největší nástup do velké vědy udělal
Bárta. jednak svými komunikativními schopnostmi, ale i vyrržitím porevolučních moŽností na
zalrraniční studia a akccntem fiako mladý) na IT technologie a interdisciplinární vazby
převzal roli ,jedničky" (samozřejmě nčkteří současníci a či lehce starší se mohli cítit
zastíněni, přeskočeni), ale důleŽitý je výsledek, tj. kvalita a výsledky české egypto1ogie, které
v zastoupení ,,malých egyptologickýcir národťt" stojí jasně na ,.špici", coŽ přesvědčivě
dokládá i Cinkova práce. Doporučuji k obhajobě s hodnocením výbornč.
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