Recenzie

Medzi jednoznačné pozitíva publikácie A Reading
of the Komkom Vase považujem veľmi kvalitné prílohy,
ktoré sú rozdelené na tri časti – 1. Tabuľka slabík, 2.
Transliterácia a Transkripcia celého textu, 3. Prídavné
vysokokvalitné fotografie. Hlavne prvá príloha je veľmi
prínosná hlavne pre epigrafov, ktorí tak majú jasný
prehľad o variáciách mayského textu naprieč priestorom. Súčasťou digitálnej verzie, ktorá je zavesená na
stránke mesoweb.com je aj roll-out fotografia, ktorá
ponúka čitateľom možnosť si dôkladne prezrieť vázu
a samotné glyfy vo vysokom rozlíšení.
Predpokladám, že po publikácii Chrisa Helmkeho,
Julie Hoggarth a Jaime Awe nesiahne bežný nadšenec
mayskej kultúry. Je určená hlavne odbornej verejnosti
so záujmom o epigrafiu. Keďže však kniha obsahuje
v rámci príloh aj kompletnú transliteráciu a transkripciu, robí to z nej neoceniteľnú pomôcku pre tých, ktorí
by sa chceli naučiť mayské hieroglyfické písmo čítať.
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Je internou doktorandkou na Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK. Vyštudovala archeológiu na Univerzite San
Carlos v Guatemale. Zúčastnila sa vykopávok významných
archeologických lokalít Kaminaljuyu, Chaculá, Quen Santo,
San Bartolo a iných. V súčasnosti pôsobí ako vedúca laboratória projektu PARU Uaxactún a ako kurátorka zbierok
Centra mezoamerických štúdií na FiF UK. Venuje sa najmä
mayskej keramike a to od najstarších období až po súčasnú
vidiecku produkciu domorodých komunít. Napísala viacero
článkov a vystúpila na rôznych medzinárodných konferenciách, najmä s témami spojenými s mayskou keramikou.
Svoju dizertačnú prácu zamerala na revíziu typológie predklasickej keramiky lokality Uaxactún v Guatemale.
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Je vedúcim Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK
a vedie aj Centrum mezoamerických štúdií na tej istej fakulte.
Od roku 2009 vedie vykopávky v centrálnej lokalite Uaxactún
a v ďalších 7 mayských mestách oblasti Valle de Azúcar,
Petén, Guatemala. Napísal niekoľko kníh a približne 300 štúdií. Poslednou významnejšou publikáciou, kde vystupuje ako
hlavný editor je „Maya Cosmology. Terrestrial and Celestial
Landscapes“, Mníchov 2019. Okrem archeológie, kde sa
sústredí na najranejšie fázy mayských dejín, sa venuje aj
mayským jazykom a mayskej mytológii. V neposlednom rade
je predmetom jeho výskumu mayské náboženstvo. Osobitný
zreteľ venuje mayskému kmeňu Lacandóncov, u ktorého
vykonal niekoľko dlhodobých terénnych výskumov.
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Vyštudovala archeológiu na univerzite Sapienza v Ríme, kde
dosiahla titul PhD. v roku 2018. Absolvovala postdoktorandský
pobyt na univerzite v Bonne v rokoch 2018 – 2019. Získala štupendium na univerzitách v Mexiku (UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México a UADY – Universidad Autónoma
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štúdiám vo všeobecnosti. Má za sebou niekoľko terénnych
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D OMINIK Č ISÁRIK
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A Comparative Study of Cultural Translation sa venuje spôsobu popisovania náboženských prejavov v kolóniách z pier
portugalských a španielskych misionárov.
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Vyštudovala religionistiku na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako interná doktorandka na rovnakom pracovisku. Odborne sa venuje najmä
mezoamerickému umeniu a mayskému hieroglyfickému
písmu. Jej dizertačná práca rieši problematiku úvodného
glyfu Iniciačnej série a kalendárnych nezrovnalostí v dostupných hieroglyfických záznamoch. Podieľa sa na viacerých
medzinárodných grantoch a projektoch. Je tiež členkou Centra mezoamerických štúdií a občianskeho združenia ProMaya, kde sa snaží spopularizovať historickú i súčasnú
mayskú kultúru.

