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I{adck Cinke si pro svou bakalářskou práci vybral téma, jímŽ evidentně prezentuje svůj dlouhoclobý

zájem o dějiny starověku, především pak o předvěkou historii Egypta. odborný akcent a specifický

autorský přístup k tomuto tématu v BP představuje autorovo zaměření na úspěchy českých

archeologů a jejich nesporný přínos světové egyptologii. Výběr tématu pro BP považuji za účel.ný

a chvályhodný.

Z hlediska obsahovóho představuje práce l{adka Cinkelro jasný a přehledný celek. Text je

strukturován systematicky, autor volí jak logické, tak tematické tazení kapitol. Po přečtení

předložené práce čtenář rozhodně konstatuje, Že je o,.starovčkém Egyptě ve světle výzkumů našich

egyptologů" přesvědčivě informován. Cíle autora, jeŽ lormuluje v úvodu své práce (str. 7), tak byly

naplněny v míře chvályhodné. Náročnému hodnotiteli, jímŽ oponent bezesporu je, však v tomto

sm.vslu přecc jen clrybí obvyklá a Žádolcí úvodní analýza inÍbrmačních zdrojů a metod badatelské

práce. zvláště pak v případě, Že Radek Cinke čerpal svó poznatky doslova in situ, tedy rnirno jinó ina

své studijní cestě do lJgypta a také, jak vínr' z osobních kclnzultací s prof. Mgr. Miroslavem Bártou.

Dr. ostatně informace ztěchto rozlrovorťt, naněž autor odkazu.je ve svém textu, jsou vpředloŽené

práci k mému překvapení nestandardně citovány.

Soudím však, Že vhodně vyuŽité badatelské i tvůrčí metody práce pomohly autorovi vytvořit celek

přehledný a z'a1ímavý, který prokazatelně dokládá průpravu hislorika-bakaláře pro smysluplnou

odbornou práci. Bakalářská práce Radka Cinkcho je (i přes moje dílčí a dctailní poznárnky uvedené

výše) velmi solidní.

Z hledislra formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti. Poznámkový- aparát jc

pouŽit správně, pouŽitá literatura a pIameny jsou zvoleny účelně. oceňuji také vhodný ilustrativní

obrazový a dokumentační materiál včetně autorských fotografií. S uspokojením konstatuji, Že práce

je prosta jaký'chkoli jazykových nešvarťt.

otázka autorovi: Bývdm svědkem toho, že po určilém teoretickénl studiu s'e u mnohých liclí

f ast:inace sÍarověfim EgypÍenl při cesÍě na místo samolné už nedosÍaví. Jak.le tontu u Vás?

Bakalářskou práci Radka Cinkeho povaŽuji Za hodnotné zakončení vysokoškolského

bakalářského studia a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborným.

V Plzni 21. 5.2019 Paedl)r. Helena Východská


