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Diplomové práce z klasické filologie, 
klasické archeologie, starověkých dějin, 
latinské medievistiky, neolatinistiky, 
novořečtiny a filozofie obhájené 
na českých a slovenských univerzitách 
v roce 2005/2006

I.
FF UK v Praze - Ústav řeckých a latinských studií 

(připravil Jan SOUČEK)

Autor: Julie ČERNÁ Obor: řečtina
Název práce: Hippokratovské pojetí lékaře: Překlad a komentář spisů »De me

dico« a »De decenti habitu«
Vedoucí práce: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. Počet stran: 110

Práce je koncipována jako překlad a komentář ke dvěma z deontologických 
spisů Corpus Hippocraticum {CH). Zrcadlově k překladu je přetištěn i řecký 
text vybraných vydání opatřený stručnými textově-kritickými poznámkami. 
Úvodní studie zasazuje spisy do rámce celého CH, podává stručnou charakte
ristiku jejich jazyka, věnuje se problému datace a dále rukopisné tradici, vý
znamným vydáním obou textů od prvního až k současným a v krátkosti 
i moderním překladům. Ústředním tématem práce je pojetí lékařské deonto- 
logie v uvedených dílech a v deontologických spisech jako celku. Významné 
místo zaujímá rovněž srovnání s odlišným přístupem k lékařským povinnos
tem, jejž reprezentují spisy staršího jádra CH, zejména spisy chirurgické.

Autor: Jaroslava DVOŘÁKOVÁ Obor: latina
Název práce: Výkladpojmů „ira*' a „furor'' v Senekově tragédii »Hercules fu

rens« založený na stoické afektologii
Vedoucí práce: doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. Počet stran: 175

Práce interpretuje pojmy ira a furor jako základní pojmy celého dramatu 
Hercules furens. Po úvodu do Senekova života a dobového kontextu jeho díla 
a literárního stylu následuje představení hlavních témat stoické filozofie, kte
rá blíže souvisejí s pojmy ira furor. Poté je zkoumán pojem ira a furor 
v Senekově spise De ira. V druhé části práce je koncept uvedených pojmů 
rozšířen o další související výrazy, k nimž autorka dochází zevrubnou analý-

zou postav dramatu a jejich jednání, a oba pojmy jsou na základě toho vylo
ženy.

Autor: Marcela SLAVÍKOVÁ Obor: řečtina
Název práce: Pseudo-Plútarchos, »O hudbě«: Úvod, překlad a komentář 
Vedoucí práce: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Konzultant: PhDr. M. K. Černý, CSc. Počet stran: 118

Práce přináší překlad a komentář k dialogu O hudbě, připisovanému Plútar- 
chovi z Chairóneie, pocházejícímu však pravděpodobně z pera pozdějšího 
kompilátora děl slavných badatelů o antické hudbě (Hérakleidés z Pontu, 
Glaukos z Rhégia, Platón, Aristotelés, Aristoxenos z Tarentu). Spis se vedle 
dějin antické hudby okrajově zabývá starořeckou hudební teorií, podstatnou 
část tvoří otázka důležitosti hudebního vzdělání v životě řeckého člověka 
a schopnosti hudby působit na formování lidského charakteru. Svým žánrem 
(symposion) se dialog zařazuje k dílům populárně-vědného charakteru a jako 
takový nemá mezi dochovanými spisy o hudbě obdoby.
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II.
FF UK v Praze - Ústav pro klasickou archeologií 

(připravil Jiří MUSIL)

Autor: Kristýna URBANOVÁ Obor: klasická archeologie
Název práce: Textilní produkce v kušánské střední Asii
Vedoucí práce: PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. Počet stran: 123, 37 tabulek

Práci lze rozdělit do dvou hlavních částí: první zevrubně hodnotí nálezy ku- 
šánských textilií z vymezené oblasti od počátku 1. stol. př. Kr. do 3. stol. po 
Kr, a podává jejich technologický rozbor. Těžiště práce pak představují kapi
toly věnované analýze materiálu souvisejícího s textilní produkcí (tkalcovská 
závaží, přesleny ad.) z výzkumu v Džandavláttepa v Uzbekistánu, kde působí 
expedice Ústavu pro klasickou archeologii UK pod vedením Ladislava Stan- 
ča. V závěru autorka podala shrnutí textilní produkce v severní Baktrii a ana
logického materiálu sásánovského.

Autor: Helena SEKAVOVÁ Obor: klasická archeologie
Název práce: Ravennské figurální a symbolické sarkofágy
Vedoucí práce: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Počet stran: 183, 45 tabulek

Ravennské sarkofágy představují zajímavou a svébytnou kapitolu v dějinách 
křesťanského umění. Přestože se jedná o specifický druh památek, projevují
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se zde dva hlavní námětové okruhy, vycházející najedná straně z místní tra
dice, na straně druhé vstřebávající vlivy především konstantinopolské. Ikono
graficky lze sarkofágy rozdělit do dvou hlavních skupin: jednak s náměty fi
gurálními, jednak se zoomorfní, fytomorfní a abstraktní tematikou.

Autor: Ivana HAVLÍKOVÁ Obor: klasická archeologie
Název práce: Láokoón. Recepce sousoší v českém výtvarném umění (1800-2000) 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Lubomír Konečný Počet stran: 116, 78 obrázků

Sousoší Láokoónta, znovuobjevené na počátku 16. století, je pojato na kultur
ním pozadí českého výtvarného umění 19. a 20. století. Na základě bohaté 
obrazové dokumentace a její analýzy lze konstatovat, že sousoší se ve sledo
vaném období stalo nejen výrazem akademického klasicismu, ale postupem 
doby přerostlo v námět s oblibou citovaný v uměleckých dílech s politickým 
či satirickým podtextem.

Autor: Dušan FIEDLER Obor: klasická archeologie
Název práce: Thrácké pojetí smrti a pohřebního ritu
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Počet stran: 162, 41 obrázků

Východiskem pro hodnocení thráckého pohřebního ritu a vnímání smrti se 
autorovi stalo zevrubné shrnutí prehistorie a geneze tohoto starověkého etni
ka od období neolitu až do doby železné a historické. V rámci tohoto hodno
cení došlo k analýze architektury thráckých hrobek, jejich vzhledu, výzdoby 
i nalezené pohřební výbavy. Součástí práce je zhodnocení hérójského kultu, 
orfismu, pýthagoreismu a kultu Zalmoxidova. Součást práce tvoří také ze
vrubný přehled thráckých dějin v helénisticko-římském období.

IIL
FF UK v Praze - Ústav filosofie a religionistiky

(připravila Alena SNÁŠELOVÁ)

Autor: Stanislav SYNEK Obor: filosofie
Název práce: Otázka lidské přirozenosti v Aristotelově pojednání o slasti v »Eti

ce Níkomachově«
Vedoucí práce: MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. Počet stran: 53

Práce podává výklad o dvou pojednáních o slasti v VIL a X. knize Etiky Niko- 
machovy se záměrem odhalit zdroje morální normativity. Ústředním motivem 
zkoumání se tak stává pojem lidské přirozenosti (fysis) a jeho úloha v Aristo
telově etické koncepci.

IV.
FF MU v Brně - Ústav klasických studií 

(připravila Katarina VÁCLAVKOVÁ PETROVIČOVÁ)

a) Bakalářské diplomové práce:
Autor: Mariana ČÍŽKOVÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Tribuni lidu v období pozdní republiky (60-44 př, n. l.)
Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Počet stran: 43

Práce, založená na analýze dobových pramenů (děl různých současníků i his
toriků), podává nástin vývoje úřadu tribuna lidu na sklonku římské republiky, 
mezi roky 60-44 př. n. 1. Hodnotí vztah lidových tribunů k triumvirům a je
jich vliv na římskou politiku především v oblasti zákonodárství.
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Autor: Nina JAŠKOVA 
Název práce: Princeps a senát 
Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Obor: latinský jazyk a literatura

Počet stran: 53

Práce analyzuje vztah, který se vytvářel mezi principem a senátem za vlády 
prvních čtyř císařů julsko-klaudijské dynastie. Zkoumá nejen spolupráci, kte
rá mezi těmito významnými představiteli státu probíhala, ale také nově se 
vytvářející společenské struktury v hospodářské a politické situaci římského 
principátu. S pomocí dochovaných pramenů jsou hodnoceny vztahy senátu 
a císařů Augusta, Tiberia, Caliguly a Claudia, včetně možného vlivu někte
rých výrazných charakterových vlastností těchto panovníků na ně.

Autor: Diana KALCOJANISOVÁ Obor: novořecký jazyk a literatura
Název práce: Řecké svatební písně, přísloví a zvyky
Vedoucí práce: PhDr. Chrysula Manou Počet stran: 35

Tématem předkládané práce je řecká svatba, její zvyky, tradice, lidové sva
tební písně a přísloví. Jejím cílem je ukázat kontinuitu vývoje řeckých sva
tebních tradic od počátku 19. století až po dnešní dobu. Do analýzy je zahrnut 
celý svatební proces od období před zásnubami až po slavnosti po svatbě. Jeho 
tradice je zkoumána zejména prostřednictvím charakteristiky doprovodných 
svatebních písní.

Autor: Jan MORÁVEK Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Deminutiva a Cicerone in litteris adhibita
Vedoucí práce: PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. Počet stran: 51

Práce pojednává o funkci a kontextuálním umístění deminutiv v koresponden
ci Marka Tullia Cicerona. Součástí práce je také stručné pojednání o latin
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ských deminutivech. Důkladně analyzována jsou všechna deminutiva-sub- 
stantiva obsažená v Ciceronově korespondenci (v celé korespondenci je po
čet vlastních substantiv 107, počet tvarů 256), přičemž je brán zřetel na to, zda 
pojmenovávají pouze kategorii velikosti, nebo mají i jisté citové zabarvení.

Autor: Ilona MLJLLEROVÁ Obor: klasický řecký jazyk a literatura
Název práce: Obraz podsvětí u vybraných autorů.
Vedoucí práce: Mgr. Irena Radová, Ph.D. Počet stran: 54

Cílem této práce je ukázat, jak v antice spisovatelé vnímali podsvětí, zda jen 
jako ponuré sluje, kde i ti největší pozemští héróové trpí, nebo i jako místo 
pokoje. Pro základní představu jsou analyzovány pasáže z Homéra a Vergi- 
lia, z jejichž popisu sestupu Odyssea a Aenea do podsvětí lze získat velmi 
podrobné informace o podobě podsvětí i o samotných božstvech. Spíše tra
gický obraz podsvětí v eposech je konfrontován s obrazem zprostředkovaným 
Lúkiánem a Aristofanem, v jejichž odlehčeném podání je podsvětí výjimečné 
a zajímavé místo vhodné pro nej různější hříčky, ironii i humor.

Autor; Věra ŠMÍDOVÁ Obor: novořecký jazyk a literatura
Název práce: Andreas Embirikos od Ypsikaminos k Endochora
Vedoucí práce: Mgr. Nicole Votavová-Sumelidisová Počet stran: 36

Hlavním tématem předkládané práce je surrealistická tvorba novořeckého 
básníka a spisovatele Andrease Embirikose, žijícího v letech 1901-1975. Cí
lem je blíže seznámit čtenáře s jeho prvními dvěma sbírkami a následně je 
srovnat. Tomuto srovnání předchází krátké zasvěcení do problematiky surrea
lismu a představení surrealistického hnutí a jeho zastánců ve světě.

Autor: Soňa ŽÁKOVSKÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Antický dopis - Úřední korespondence Cicerona, Plinia a Sym-

macha
Vedoucí práce: Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D. Počet stran: 33

Jádrem této práce je analýza několika listů vybraných z úřední koresponden
ce tří autorů různých období, Cicerona, Plinia Mladšího a Symmacha. V úvod
ních kapitolách jsou představena pravidla, která měla být v antice při psaní 
dopisu dodržována, a některé další obecné charakteristiky korespondence 
(klasifikace listů, názory významných antických autorů na epistolografii 
apod.). Ústřední část práce srovnává několik vybraných žádacích a děkova- 
cích dopisů uvedených autorů. Zejména analyzuje jednotlivé výrazy, jichž 
bylo použito v konkrétních děkovných a žádacích formulacích, včetně mož
ných dobových vlivů na jejich podobu.

b) Magisterské diplomové práce:
Autor, Vanda DOSTÁLOVÁ 
Název práce: Epigrammata Bobiensia 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc.

Obor: latinský jazyk a literatura

Počet stran: 80

Předmětem této práce je pozdnělatinská sbírka Epigrammata Bobiensia, na 
základě jejíž analýzy je nastíněn charakter a postavení epigramu na sklonku 
antiky. Úvod obsahuje obecnou charakteristiku základních rysů epigramatic- 
ké poezie a ve stručnosti informuje i o historickém vývoji antického epigra
mu. Následující kapitoly zahrnují charakteristiku sbírky, a to jak po stránce 
formální, tak obsahové. Pozornost je zaměřena především na latinské překla
dy řeckých originálů, které tvoří základ celé sbírky, a na epigramy tradičně 
připisované básníku Naucelliovi.

Autor: Hana KOUDELKOVA 
Název práce: Gaius lulius Hyginus, »Fabulae« 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc.

Obor: latinský jazyk a literatura

Počet stran: 55

Práce pojednává o římském spisovateli Gaiu luliu Hyginovi a jeho souboru 
bájí nazvaném Fabulae. Autorka se pokouší shrnout dosažené badatelské vý
sledky a vysvětlit nejasnosti spojené s postavou Hygina a s jeho dílem. Cílem 
práce je jak identifikace samotného autora, tak také charakteristika tvorby 
Hygina „mýtografa“. Doplňující kapitoly mají přiblížit problematiku Hygino- 
va díla Fabulae na konkrétních bájích.

Autor: Marie OKÁČOVÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Carmina figurata na konci antiky: Publilius Optatianus Porfyrius

a jeho novátorské koncepce figurální poezie 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc. Počet stran: 102

Práce seznamuje s málo známým dílem Publilia Optatiana Porfyria, jehož 
verše jsou nejprve zasazeny do kontextu vývoje figurální poezie od samotných 
počátků až po současnost. Následuje kapitola o Optatianových životních osu
dech, které se do značné míry odrážejí i v jeho tvorbě. Autorka hodnotí pří
nos a význam Optatianova souboru figurálních skladeb nejen z hlediska jejich 
umělecky nepříliš oslnivého obsahu, ale zejména se zřetelem k jejich nesmír
ně důmyslnému a novátorskému formálnímu zpracování. Jistou pozornost 
přitom věnovala i jeho čtenáři, resp. nárokům, jež na něj básník svými rafino
vanými hříčkami klade. V neposlední řadě obsahuje práce i analýzu Optatia- 
novy velmi nadčasové koncepce jazykového systému a jeho obratného zachá
zení s ním, a to ve srovnání s moderními lingvistickými teoriemi struktu- 
ralismu.

AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 96-108 AVRIGA - ZJKF 49, 2007, s. 96-108



102 ZPRÁVY / MISCELLANEA

Autor: Martina PAN AKO VA Obor: latinský jazyk a literatura
Název práce: Konsolační cpistoly Petra de Vinea 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Počet stran: 81

Práce nejprve podává stručný přehled vývoje žánru consolatio od antiky po 
středověk. Navazuje popis vývoje rétoriky, v jejímž rámci se v době středo
věku vyvinula ars dictaminis, disciplína, která koncipovala a předávala pra
vidla tvorby dopisů a dalších dokumentů. Jádrem práce je epistolámí tvorba 
notáře Petra de Vinea, který působil ve 13. století na dvoře císaře Fridricha 11. 
Autorka vycházela z edice Johanna Rudolpha Iselia z roku 1740 a zaměřila se 
na rozbor IV. knihy, jež obsahuje dopisy konsolační. Klasifikovala je podle 
obsahové stránky a v rámci jednotlivých skupin vyhledala společné konsolač
ní pasáže a výrazy vztahující se ke smutku, neštěstí či útěše.

V.
FF UP v Olomouci - Katedra klasické filologie

(připravila Ivana KOUCKÁ)

Autor: Dagmar BOHUŠOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Sociální a ekonomické proměny po^.dněantické společnosti a jejich

podíl na úpadku západořímské říše
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KysuČan, Ph.D. Počet stran: 88

Autorka si vytkla za cíl zmapovat sociální a ekonomické poměry v pozdní 
antice na teritoriu západní poloviny římské říše a ukázat, do jaké nury mohla 
změněná ekonomická a sociální situace přispět k tzv. pádu Říma. Práce je 
přehledně rozdělena do šesti kapitol, jež se postupně zabývají vývojem eko
nomického myšlení ve starověku, dějinami římského císařství ve 4. a 5. stole
tí po Kr., obvykle udávanými příčinami zániku západořímské říše, vývojem 
daňového zatížení, situací v zemědělství a úpadkem městského života.

Autor: Kateřina DANIELOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Heinrici Heimburg »Annales«. Překlad s komentářem
Vedoucí práce: Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D. Počet stran: 93

Náplní práce je překlad méně známé středověké kroniky. Českého letopisu 
Jindřicha Heimburského, a jeho literámě-historická analýza. Tomuto úkolu se 
autorka věnuje v několika kapitolách, v nichž se zabývá otázkami vlivu auto
rovy předlohy, tj. Kosmovy kroniky, a dále diskutovanou otázkou údajného 
ztotožnění autora Ždarské kroniky s Jindřichem Heimburským. Součástí prá
ce je i kapitola shrnující vývoj historiografické literatury.

Autor: Jan HERÚFEK Obor: latinská filologie
Název práce: Mirandolovo pojetí přirozené magie a křesťanské kabaly 
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KySUČan, Ph.D, Počet stran. 71

Autor si za téma zvolil dodnes inspirující a v českém prostředí jen minimálně 
reflektovanou osobnost italského renesančního učence Pica della Mirandoly.
V rámci jeho bohatého myšlenkového odkazu se zaměřuje na otázku vztahu 
magie a kabaly a řeší tyto základní otázky: nakolik Picovo pojetí magie vy
chází z pojetí Ficinova zakotveného v hermetické tradici, nakolik bylo ovliv
něno kabalistickou tradicí, jak probíhala Picova recepce židovské kabaly a její 
následná transformace do křesťanské kabaly a jak jí bylo využíváno k misijní 
činnosti, poznání Boha a konečně sjednocení s ním.

Autor: Veronika KVAPILOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Petrarcův obraz antiky v »Rerum familiarum libri XXiV«
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KysUČan, Ph.D. Počet stran: 89

Těžiště práce tvoří první český komentovaný překlad deseti fiktivních dopi
sů antickým osobnostem (antiquis illustrioribus) obsažených v Petrarcově 
epistolografické sbírce Familiares. Samotnému překladu předchází literárně- 
historický úvod, který podává ilustrativní obraz Petrarcovy doby, přehled 
základních faktů ze života tohoto humanisty a také historii vzniku sbírky do
pisů Familiares. V poslední části práce je charakterizován Petrarcův indi
viduální přínos k humanistickému hnutí a novost jeho vztahu k antickým au
torům.

Autor: Jitka SUKUPOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Vliv řečtiny a latiny na slovní zásobu angličtiny
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KySUČan, Ph.D. Počet stran: 83

Cílem práce bylo poukázat na potřebu podrobnějšího výkladu vývoje anglic
ké slovní zásoby pro studenty anglistiky a systematicky zpracovat alespoň 
výpůjčky z latiny a řečtiny. Autorka svůj výklad rozdělila chronologicky do 
tří období vymezených důležitými historickými a kulturními událostmi, které 
měly zásadní význam nejen pro dějiny angličtiny, ale také pro vývoj jejích 
kontaktů s latinou a řečtinou, a to od nejstarší doby až po 18. století. Pro kaž
dé období je nejprve uvedena stručná charakteristika a poté podrobnější roz
bor a příklady.
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Autor: Martin VÁŇA
Název práce: Vojenské aspekty rozpadu římské' říše 
Vedoucí práce: PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Obor: latinská filologie

Počet stran: 94
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Autor se ve své studii zamýšlí nad badateli stále diskutovanou a dosud uspo
kojivě nevyřešenou otázkou slábnutí římského impéria a jeho zániku na Zá
padě. Nejprve se zabývá vývojem organizace, taktiky, výzbroje a výstroje 
římského vojska od doby republiky přes principát až k hlavnímu období své
ho zájmu - dominátu. Ve zvláštních kapitolách se pak věnuje i fenoménu bar- 
barizace římské armády, příčinám rozpadu západořímské armády a analýze 
primárních pramenů pro studium daného období.

VL
FF UK v Bratislavě - Katedra klasickej a semitskej filologie

(připravila Jana GRUSKOVÁ)

Autor: Mgr. Milota MALOVECKÁ, Ph.D. Odbor: neolatinistika
Názov práce: »Zaloíenie Skaly útočišťa« (Rozbor textu a překlad kritického vy

dania latinské] póvodiny do slovenského jazyka)
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stráň: 57

Práca přibližuje prostredníctvom překladu a výkladu dielo anonymného mni
cha kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa z prvej polovice 16. storočia, 
ktoré podává históriu tohto kláštora od jeho založenia po autorovu súčasnosť. 
Autorka si za cief vytýčila „oboznámiť sa, zhodnotit’ a přeložit’“ toto dielo do 
slovenčiny a v práci uvádza základné principy, o ktoré sa pri realizácii tohto 
ciefa opierala. V prvej kapitole podává na základe diel našich i zahraničných 
translatológov teoretické východiská prekladatel’skej práce. Na ich základe 
pokračuje analýzou textu po formálnej a vecnej stránke. Pojednává o forme 
zachovania textu, o editorovi a o lexike. V práci nachádzame aj liíerárno- 
estetické posúdenie diela a kapitolu, ktorá sa venuje kartuziánskemu rádu, kar- 
tuziánskym kláštorom u nás a zvlášť kláštoru na Skale útočišťa. Jadrom práce 
je překlad, po ktorom následuje závěrečné zhrnutie základných poznatkov 
o texte a latinské Argumentum a Bibliografia.

Autor: Jan MATLOVIČ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Antická biografia v diele Christiana Schesaea »Oratio describens 
historiam vitae praecipuam clarissimi viri Leonharti Stöckelii«
Vedúci práce: Mgr. Jana Grusková, Ph.D. Počet stráň: 84

Jedným z našich najdóležitejších prameňov o živote významného humanistu 
Leonarda Stöckela je oslavná biografická reč Oratio describens historiam vi
tae praecipuam clarissimi viri Leonharti Stöckelii z pera jeho žiaka a obdivo- 
vatel’a Christiana Schesaea (1534/6-1585). Dielo vzniklo v období, v ktorom

sa jasné odzrkadfovalo spájanie křesťanských hodnot a antickej tradicie. Au
tor sa vo svojej diplomovej práci podujal sledovat’ v Schesaeovej životopisnej 
řeči stopy antiky. Hlavnou časťou práce je analýza diela s dórazom na sledo- 
vanie prvkov antickej biografie a porovnanie diela s vybranými antickými 
biografiami. Práca podává prvý slovenský překlad celého diela (s komen- 
tárom) a je ďalším príspevkom k lepšiemu poznaniu humanistickej vzdělanos
ti v Uhorsku v 16. st.

Autor: Alexandra POJEZDALOVÁ Odbor, klasické jazyky
Názov práce: Kyklady v Strabónovom diele recoYpacpiKa. Komplexná analýza

prameňa
Vedúci práce: Mgr. Jana Grusková, Ph.D. Počet stráň: 146 + 12 Str. obr. příloha

Autorka si za predmet skúmania vo svojej práci zvolila Strabóna z Amaseie 
a jeho dielo reíúypacpiKá. Tento geografický spis patřil počas uplynulých 
dvoch storočí - ako sa uvádza v úvode - k výtvorom málo doceňovaným. 
Ciel’om práce bolo poukázat’ na neopodstatnenosť takéhoto přístupu. Autorka 
si predsavzala přiblížit’ Strabóna nielen ako historická osobu v rámci jeho ži
votných osudov, ale predovšetkým ako autora prostredníctvom jeho tvorby, 
a to na základe komplexnej analýzy Strabónovho opisu súostrovia Kyklady, 
ktorej východiskom bol slovenský překlad a komentár. Výběr pasáže bol 
motivovaný čiastočnou znalosťou daného regiónu.

Autor: Mgr. Milan TOMAN Odbor: neolatinistika
Názov ^TÁct.Norbert Salomon: »Prolegomena metaphysicae« (Překlad, pojmo-

slovie, poznámky)
Vedúci práce: PhDr. Alexandra Dekanová Počet stráň: 132-1-61 str.

přepisu latinského textu

Rukopisné Prolegomena metaphysicae pravděpodobně autora Norberta Salo
mona z roku 1788 sa používalo ako učebný text na Košickej akadémii. V prvej 
časti práce sa autor stručné a prehl’adne zmieňuje o historických okolnostiach 
vzniku diela, konkrétné píše o Košiciach, o Společnosti Ježišovej, o Košickej 
akadémii a v závere o Norbertovi Salomonovi, kterého považuje, pravděpo
dobně správné, za autora spisu. Druhů - kíúčovú - časť práce tvoří překlad 
spisu na 63 stranách. Překladu predchádzal přepis spisu, ktorý je připojený 
k práci ako druhá příloha po fotokópii rukopisu. Tretiu časť práce představuje 
vlastný autorov přínos: latinsko-slovenský slovník filozofických termínov. 
Slovník zároveň signalizuje základný problém, na ktorý sa diplomand pri prá
ci sústredil a ktorý je zjavný aj pri čítaní jeho překladu: na hl’adanie sloven
ského filozofického pojmoslovia.
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VII.
FF TU V Trnavě - Katedra klasických jazykov 

(připravila Erika JUŘÍKOVÁ)

Autor: Marek DRIMAJ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Rečnícke figúry a tropy v diele »Apologeticum« Q, S. Tertulliano 
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stráň: 66

Cielbm práce je podrobnejšie si všimnúť, aké rečnicke ozdoby charakterizujú 
známy Tertullianov spis Apologeticum napisaný na obhajobu kresťanov. Prvé 
dve časti práce sa stručné zaoberajú jednak životom a dielom Tertulliana, jed
nak ponúkajú pohlad na tohto autora z hfadiska uplatňovania jeho právnic
kých, resp. rétorických skúsenosti premietnutých do jazyka a štýlu spomína- 
ného diela. Jádro práce tvorí definovanie a hodnotenie excerpovaných řečnic
kých figúr a trópov usporiadaných do jednotlivých kapitol, ako sú figúry vzni- 
kajúce slovosledom, nadbytkom slov, zvukovou stránkou slov, myšlienkové 
figúry, tropy. V závere práce autor podává aj numerické zhrnutie najpoužíva- 
nejších řečnických prostriedkov u Tertulliana, ako aj velmi stručnú charakte
ristiku jeho štýlu.

Autor: Zuzana HUDÁKOVÁ Odbor: klasické jazyky - historia
Názov práce: Uhorský generál Adam Cobor v latinských trnavikách
Vedúci práce: m. prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. Počet stráň: 75 + přílohy

Cielbm práce bolo podať historický i literámy obraz uhorského generála Ada
ma Cobora (1645-1691), ktorý bol členom významnej uhorskej rodiny Cobo- 
rovcov vlastniacej holíčsko-šaštínske panstvo a štedro podporujúcej školstvo, 
kultům a cirkev. Autorka sa najskór venuje stmčnej charakteristike Tmavskej 
univerzity a jej tlačiame, rodině Coborovcov a ich vztahu k jezuitom i františ- 
kánom a žánm príležitostnej prózy a poezie v období baroka. Následuje opis 
životnej púte A. Cobora, ako aj analýza pohrebnej řeči Oratio funebris... 
(Trnava 1692), ktorej autorom bol profesor Tmavskej univerzity Jakub Lup- 
perger, a latinskej tlače Virtutis posthumae extremi honores seu excelentissi- 
mo ac illustrissimo domino, domino comiti Adamo Coboro (Trnava 1692) od 
anonymného autora.

Autor: Miriam JAKUBČINOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Mytologický aparát v diele »Stoa vetus et nova«
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stráň: 68 + fotokópia

Autorka v svojej práci prináša charakteristiku autora, univerzitného profeso
ra Jána Kaziho SJ, a obsah jeho nevelikého promočného diela Stoa vetus et

nova, ktoré vyšlo v tlačiarni Tmavskej univerzity v roku 1710. V nasledu- 
júcich troch kapitolách spracuváva mytologický aparát, topografické a geo
grafické názvy, ako i rožne historické osobnosti, s ktorých měnami sa v diele 
střetáváme. Prácu dopíňa o register mien a závěr. V ňom stručné hodnotí spó- 
sob, akým autor narába s měnami mytologických hrdinov a božstiev či rózny- 
mi topografickými názvami, a poukazuje na problémy výkladu niektorých 
z nich.

Autor: Lucia NOVÁKOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Matěj Bel O Nitrianskej stolici {překlad a výklad vybraných časti) 
Vedúci práce: Mgr. Erika Juríková Počet stráň: 138 + obrazová příloha

Autorka vo svojej práci překládá a vykládá časti diela Notitia Hungariae no
vae historico-geographica (Viedeň 1742), ktorého autorom je Matěj Bel, je
den z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia. Diplomandka sa za- 
merala na Belov opis města Nitry, ktorý přeložila, okomentovala a analy
zovala po lingvistickej, štylistickej, historickej i archeologickej stránke. Po 
dókladnej analýze došla k závem, že text sa vyznačuje poměrně jednotným 
princípom organizácie výstavby jazykového prejavu, a to z ideového, tema
tického i jazykového hfadiska. Pre Bélovu latinčinu je charakteristické množ
stvo barokových prvkov, ako je hromadenie výrazov, napájanie zložitých vět
ných konštrukcií, citové hodnotenie, miešanie věcného štýlu s uměleckým. 
Súčasťou práce je aj register menných a zeměpisných názvov a poměrně roz- 
siahla obrazová příloha.

Autor: Alexandra PALUŠOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Panegyrikos na Mikuláša Oláha, arcibiskupa ostrihomske'ho (pře

klad a výklad)
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stráň: 94

Poslucháčka v prvej časti práce najprv čitatefa zoznámi s osobnosťou, živo
tom a dielom Mikuláša Ištvánffyho, autora panegyriku, potom aj s osobnosťou 
a životom Mikuláša Oláha, významného humanistu a ostřihomského arcibis
kupa. Následuje jazykový rozbor, ktorý analyzuje štýl, gramatická a tiež met- 
rickú stavbu vlastného diela s rozsahom 758 hexametrov. Metrický rozbor sa 
tiež zaoberá problémami překladu hexametrov do slovenčiny a stavbou syla- 
botonického verša. Štúdia je doplněná o přepis a prozaický překlad diela do 
slovenčiny, poznámky k překladu a menný register. V závere autorka hodnotí 
výsledky svojej analýzy a zaraduje dielo a osobnost’ Mikuláša Ištvánffyho ako 
rovnocenné medzi diela a osobnosti iných popredných slovenských huma- 
nistov.

Diplomové práce z klasické filologie ... obhájené ... v roce 2005/2006 107

AVRIGA - ZJKF 49. 2007, s. 96-108 AVRIGA - ZJKF 49, 2007. s. 96-108



108 ZPRÁVY / MISCELLANEA 109

Autor: Mária SEBÍŇOVÁ
Názov práce: Porovnanie epód Horatia a Conrada Celtisa 
Vedúci práce: Mgr. Jozef KordoŠ

Odbor: klasické jazyky

Počet stráň: 87

Antický starověk na internetu: 
antika.avonet.cz

V Úvode poslucháčka v krátkosti oboznamuje čitatela s dóvodmi, ktoré ju 
viedli k volbě tejto témy, a načrtává rozvrhnutie jednotlivých bodov práce. 
Samotné porovnanie sa uskutečňuje v troch nasledujúcich častiach práce; za
číná hladaním paralel v životopisech oboch velikánov latinskej poézie, násle
duje porovnanie obsahovej stránky textov a rozbor uzatvára najrozsiahlejšie 
formálně porovnanie. V ňom autorka najprv na základe výpočtu indexov gra- 
vitnosti, exkvizitnosti, opakovania a extenzity dospieva k zaujímavým výsled
kem porovnania štýlu básnikov, potom prináša porovnanie ich básnického 
umenia prostredníctvom rozboru zložitých metrických útvarov, s kterými sa 
v dielach střetáváme. Výsledky svedčia len nepatrné v neprospěch Celtisa. 
Příloha ponuka kompletný přepis a prozaický překlad Celtisových epód.

Autor: Zuzana ŠVIHROVÁ
Názov práce: Parafrázy íalmov Georgia Buchanana 
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D.

Odbor: klasické jazyky 

Počet stráň; 59 + příloha

Autorka sa rozhodla poukázat’ na osobnost’ Georgia Buchanana, škótskeho 
humanistu 16. storočia, a to pomocou filologického rozboru jeho latinských 
parafráz žalmov, ktoré sa nachádzajú v diele Poemata quae extant (1687). 
Práca je rozdělená do dvoch častí: v prvej sa upriamuje pozornost’ na samotný 
žáner žalmov, obdobie humanizmu a reformácie v Škótsku, životné osudy 
a osobnost’ básnika, v druhej časti sa nachádza ideový, metrický a štylistický 
rozbor siedmich vybraných žalmov (žalm 6,, 31., 38., 51., 102., 130., 143.). 
Autorka ich porovnává s póvodinou (Vulgátou) a hodnotí primeranosť použi
tých stylistických prostriedkov, ako aj autorovu zdatnost’ v používaní metri
ky, citovú stránku parafráz, osobité črty básnikovho štýlu i zviazanosť s antic
kou kultúrou. Na základe výskumu došla k závěru, že Buchananov štýl sa pre- 
javuje čistotou gramatických tvarov a javov aplikovaných v parafrázach, že 
využívanie štylistických prostriedkov je rovnoměrně rozložené a verše sa vy- 
značujú metrickou čistotou.

Sestavil Jan Souček (Praha)

Internetová adresa antika.avonet.cz, jejímž hlavním autorem je Jiří Chlub
ný, patří k hojně navštěvovaným a značně rozsáhlým zdrojům informací 
o různých stránkách antické civilizace. Během zhruba dvou let (nejstarší pří
spěvky jsou datovány srpnem 2004) se zde objevilo přes 300 článků a jejich 
počet se stále rozrůstá - nové stati nalezneme ve zvláštní rubrice. Pocházejí 
od více než desítky přispěvatelů, jejichž stručné medailonky prozrazují, že 
mnozí dosud studují. Orientaci v bohatém materiálu usnadňuje přehledná 
„mapa serveru“, jejíž podstatnou část tvoří tituly článků, jež ve svém souhrnu 
podávají v chronologickém sledu základní přehled antických dějin. Historii 
Řecka je dosud věnován poměrně malý prostor, mnohá témata chybějí, kupř. 
mykénská civilizace, vznik polis či helénistické říše (s výjimkou ptolemaiov- 
ského Egypta). Podstatně ucelenější je výklad o římských dějinách, jenž sahá 
až do pozdní antiky. Následují tematické celky, které nástin historického vý
voje antického světa doplňují o řadu dalších aspektů. Lze o nich konstatovat, 
že většinou v dosavadní podobě neposkytují o dané problematice soustavné 
informace. Např. v oddíle „Nepřátelé Říma“ nalezneme mezi „veliteli“ pouze 
Hannibala, Kleopatru, Marobuda, Attilu, Geisericha a Mithridata. Podobně je 
tomu i jinde: „Okolní svět“ zahrnuje pouze několik statí o Persii a Číně, mezi 
„Osobnostmi“ objevíme portréty různých řeckých a římských filosofů, spiso
vatelů a umělců, ale nepoučíme se zde kupř. o Homérovi, attických dramati
cích či Lucretiovi. Další oddíl obsahuje poměrně obsáhlý výklad o antickém 
vojenství (podrobnější o římském), doplněný hesly o některých významných 
bitvách, vojevůdcích a o válečnictví Skythů a Parthů. V dalších částech autoři 
informují o antických reáliích (např. o politickém uspořádání v Římě, tanci 
v Řecku aj.), o náboženství (mj. stati o řeckých bozích a o křesťanství) a o an
tickém místopisu (mj. některé římské provincie, antická města a sedm divů 
světa), který doplňuje mapa římského impéria v r. 166 po Kr. V závěru „mapy 
serveru“ jsou odkazy na stručné chronologické přehledy řeckých a římských 
dějin, na překlady děl latinských autorů, jichž však dosud nelze využít, na 
slavné výroky (uváděné podle autorů bez přesných citací) a na několik málo 
anotací knih o výtvarném uměm\ Nechybí spojení na webové stránky s antic
kou tematikou a server také umožňuje vyhledávání osobních a zeměpisných 
jmen i věcných pojmů i komentáře a diskusi ke všem textům umístěným 
v položce „Nové články“ a také k některým novějším statím, jež jsou již zařa
zeny do příslušných rubrik.

Jak vyplývá z předešlého shrnutí obsahu serveru, autoři příspěvků zpraco
vali jednak témata poměrně široká (kupř. mínójská civilizace), jednak se za-
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