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K nej důležitějším nálezům patří keramika, především africké a středomořské 
varianty terry sigillaty, tzv. African Red Slip Ware (ARSW), kterou lze dob
ře datovat: největší množství pochází z druhé poloviny 4. a první poloviny 
5. stol. po Kr. (především tvary Hayes F 65 a 67-68). Ze stejné doby pocháze
jí také transportní amfory vyrobené v Tripolitaně nebo ve východním Středo
moří (amfory typů LR 1, 4 a 8, amfory typu Gaza). Výzkum přinesl početný 
soubor nálezů, čítající na 300 předmětů z bronzu, intaktních lamp či keramic
kých nádob, k unikátním nálezům patří bronzová raménkovitá spona s cibul- 
kovitými knoflíky podunajského typu, kterou lze datovat do let 280-330 po 
Kr. Několik keramických nádob a předmětů, podobně jako texty ostrak nazna
čují, že již v této době zde existovala také křesťanská komunita. Sídliště 
a pevnosti byly postupně opuštěny v druhé polovině 5. stol. po Kr., ale 
v centru oázy život neutichl. Zřejmě na přelomu 5.-6. století zde vznikl kostel 
sv. Jiří, kde byl podle pověsti pohřben sv. Bartoloměj. Odpovídající osídlení 
a klášter se však zatím nepodařilo objevit. V Hajezu vzniklo také několik ves
nic ve 12.-14. století (Tabla Amun, Tahuna), ale toto osídlení, podobně jako 
moderní, nedosáhlo rozsahu z pozdněřímského období. Obyvatelstvo oázy el 
Hajez se věnovalo především zemědělství a pěstovalo a také zpracovávalo 
datle, olivy, vinnou révu a pravděpodobně také obilí. Tyto komodity se vyvá
žely do nilského údolí a dále do Středomoří. Díky nálezům dovezených před
mětů je patrné, že oáza nebyla izolovaná, ale udržovala obchodní kontakty se 
vzdálenými regiony. Nicméně se ukazuje (a to je patrné také dnes, kdy je oby
vatelstvo závislé na dodávkách nafty pro vodní čerpadla), že se jednalo 
o vratký systém, který se neudržel zřejmě nejen kvůli stále postupující poušti 
a vysychání oblasti, ale také kvůli nehospodámému a neefektivnímu nakládá
ní s vodou.

Výzkum Západní pouště a oázy Hajez představuje díky dochovaným pa
mátkám a pramenné základně unikátní sondu do života pozdněřímské společ
nosti a v tomto případě umožňuje poznání běžného každodenního života 
a jeho charakteru. Záměrem projektu je také dokumentace a ochrana památek 
před jejich ničením a dnes také již všudypřítomným turistickým ruchem, kte
rý přispívá k jejich zániku.

www.westerndesert.geolab.cz 
Jiří Musil (Praha)
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FF UK v Praze - Ústav řeckých a latinských studií 
(připravil Jan SOUČEK)

Magisterské diplomové práce
Autor: Ján BAKYTA Obor: řečtina
Název práce: Osthoffov zákon a krátenie dlhých vokálov v gréčtine
Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. Počet stran: 101

Práce reviduje platnost hláskového zákona formulovaného r. 1881 H. Osthof- 
fem, podle něhož se dlouhé vokály v prařečtině krátily před nazálou, likvidou 
či glidou plus konsonantem. Pozornost je věnována tvarům řeckých substantiv 
zakončených na dlouhý diftong, akuzativu plurálu á-, i- a w-kmenů, dativu plu
rálu tematických a d-kmenů, participiím a 3. osobě plurálu aktiva kořenných 
sloves a slovesným typům s postulovaným indoevropským dlouhostupňovým 
kořenem. Po zvážení možností rekonstrukce historickěho vývoje všech pro
bíraných tvarů s využitím laryngální teorie dospívá autor k závěru, že Osthof- 
fův zákon ztrácí přinejmenším v historické morfologii řečtiny svou užitečnost.

Autor: Jiří KLOUDA Obor: řečtina
Název práce: Hippokratovské pojednání »De arte«: překlad a komentář 
Vedoucí práce: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. Počet stran: 64
Práce přináší český překlad krátkého metodologického traktátu z přelomu 
5. a 4. stol. př. Kr., který se dochoval ve sbírce lékařských spisů Corpus Hip- 
pocraticum. Doprovodné texty zasazují spis do kontextu dobových duchov
ních proudů a ukazují zejména úzkou vnitřní spojitost s tehdy se formující me
tafyzickou filozofií, která představuje podmínku možnosti vzniku vědy.

Autor: Markéta LIŠKOVÁ Obor: řečtina
Název práce: »První posvátná řeč« Ailia Aristeida: Úvod, překlad a komentář 
Vedoucí práce: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. Počet stran: 84
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Práce představuje málo známé dílo rétora 2. stol. po Kr. Ailia Aristeida. Hie- 
roi logoi jsou literárně přepracovaný snový deník, který obsahuje vlastní sny 
a události osobního života autora z období téměř 30 let. V rozsáhlém literár- 
ně-historickém úvodu diplomandka zasazuje spis do kontextu řeckého nábo
ženství (zejména Asklépiova kultu), hippokratovské i chrámové medicíny 
a řecké kultury vůbec. Ukazuje tak, že Aristeidovy Posvátné řečí jsou v rámci 
pozdněantické kultury mnohem méně podivné dílo, než by se mohlo zdát. 
Následuje překlad první z pěti knih Hieroi logoi, jenž se snaží o věrné zachy
cení stylu a dikce originálu - prostého jazyka bez květnatých frází. Hutnost 
obsahu je mnohdy na úkor srozumitelnosti, a právě k lepšímu pochopení tex
tu napomáhá všestranný komentář.

Autor: Martina MEŠHLOVÁ Obor: řečtina
Název práce: Slovo a obraz: popisy obrazů Filostratem Starším
Vedoucí práce: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Počet stran: 77, 10 příloh

Práce se zabývá různými teoriemi o autorství díla Eikones {Obrazy) a sleduje, 
jakým směrem se v dnešní době bádání ubírá. Jejím dalším cílem je zjistit, zda 
mohly mit Filostratovy popisy obrazů základ v galerii, jež skutečně existova
la, nebo byla tzv. neapolská galerie pouhou fikcí a popisy obrazů progym- 
nasmaty zkušeného sofisty. Druhá část práce je věnována teoretickému pojetí 
ekfraze u antických rétorů v 1.-5. stol. po Kr. a jejímu uplatnění v některých 
antických literárních žámech a konkrétních popisech. Závěr práce patří pře
kladům deseti vybraných popisů obrazů z díla Eikones a možnému vlivu Filo- 
stratova díla na některé novodobé evropské malíře.
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11.
FF UK v Praze - Ústav pro klasickou archeologii

(připravil Jiří MUSIL)

Magisterské diplomové práce
Autor: Jan ČEČRDLE
Název práce: Atlanti a karyatidy v Praze 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Obor: klasická archeologie

Počet stran: 84
Práce se věnuje specifickým architektonickým podpůrným prvkům v českém 
prostředí. Nejprve autor sleduje vznik a užití těchto prvků v antice, a to nejen 
v architektonickém pojetí, ale shrnuje také jejich chápání v pramenech a lite
ratuře. Dále jsou již hlavním předmětem zájmu české, především pražské stav
by, na nichž byly výše zmíněné prvky aplikovány v době renesanční a barok
ní. Těžiště práce přinášejí kapitoly o historizující novorenesanční a novo- 
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barokní architektuře - je zde podána zevrubná analýza jednotlivých staveb, na 
jejichž fasádách atlanti a karyatidy představují důležitý dekorativní (nikoli již 
formálně podpůrný) prvek.

Autor; Barbora KALASOVÁ Obor; klasická archeologie
Název práce: Dionýsovská tématika na jihoitalských vázách
Vedoucí práce: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Počet stran: 105, 91 obrázků
Tématem práce jsou zobrazení Dionýsa a souvisejících námětů na jihoital
ských červenofigurových vázách z doby od poslední čtvrtiny 5. do konce 
4. stol. př. Kr. V jihoitalských osadách se v příslušných malbách projevovala 
specifická místní tradice, jež - na rozdíl od mateřského Řecka - vnímala boha 
poněkud odlišně. Autorka se nejprve věnuje charakteristice použitých prame
nů a historickému vývoji v oblasti Velkého Řecka. Posléze se obecně zabývá 
Dionýsem a jeho družinou, zejména zobrazem'm Dionýsových atributů a prů
vodců. V kapitole o ikonografii dionýsovských témat autorka podává přehled 
osmi typů zobrazení (oproti základním třem A. D. Trendalla), což vystihuje 
a podtrhuje četnost a oblibu námětu ve sledované oblasti. Další kapitoly pro
bírají spojení Dionýsova kultu s divadlem a počátky a vývoj vázového malíř
ství v Lukánii, Apulii, Kampánii a na Sicílii. Závěr tvoří přehled váz s dioný- 
sovskými tématy.

Autor: David LUŽICKÝ Obor: klasická archeologie
Název práce: Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy
Vedoucí práce: doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Počet stran: 63, 69 str. kata

logu, 6 tab., 5 fotograf, tab.
Práce sestává ze dvou částí, z nichž první podává stručný přehled historických 
událostí v letech 235-284 po Kr. a charakteristiku hospodářského vývoje im
péria. Zvláštm' pozornost je věnována mincovní produkci, mincovnám v růz
ných provinciích, ikonografii mincí, jednotlivým nominálům, zhoršování kva
lity mincí, výši příjmů a výdajů státního rozpočtu apod. Druhou část práce 
tvoří katalog 558 mincí vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy, se
stavený na základě moderních katalogizačních postupů. Poznámkový aparát 
katalogu zaznamenává většinou drobné rozporuplnosti mezi studovaným ma
teriálem a odbornou literaturou, pouze čtyři mince vykazují výrazné odlišnos
ti, a proto jim je věnován podrobnější výklad.
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Autor: Petra BELAŇOVÁ
Název práce: Šperk kušánskej Strednej Azie 
Vedoucí práce: PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Obor: klasická archeologie

Počet stran: 131, 50 tabulek
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Námětem práce je skupina nálezů z Džandavláttepa v jižním Uzbekistánu z let 
2002-2006. Jedná se o soubor 110 předmětů, především jehlic, náramků, sou
částí opasku, korálků, prstenů, náušnic a dalších ozdob oděvu. Při jejich hod
nocení autorka pracovala s analogiemi ze sledované oblasti z 1.-5. stol. po Kr., 
z období kušánského a kušánsko-sásánovského.

III.
FF MU v Brně - Ústav klasických studií 

(připravila Katarina VÁCLAVKOVÁ-PETROVIČOVÁ) 
a) Bakalářské diplomové práce:

Autor: Pavla ADAMČÍKOVÁ Obor: latina
Název práce: Jordanes: bitva u Nedao — zánik Attilovy říše v antické literatuře 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Počet stran: 38

Autorka se zabývá koncem hunské říše, zejména bitvou u řeky Nedao r. 454 
po Kr., ve které se utkali Hunové a jimi podmaněné národy. Obecný úvod 
pojednává o antických autorech, kteří psali ve svých dílech o Hunech - o Jor
dánovi, Priskovi a Ammianu Marcellinovi. Jádro práce potom tvoří překlad 
Jordánová popisu této události a rozbor tohoto textu. Autorka zkoumá úlohu 
některých kmenů, zejména Ostrogótů, která je u Jordana zkreslená. Mimoto 
práce obsahuje stručný popis dějin hunského kmenového svazu v Evropě, 
vztah Hunů k římské říši a podmaněným kmenům.

Autor: Vladimíra ČERSTVÁ Obor: novořečtina
Název práce:.’ Dílo Menise Kumandarease »Jejich vůně mi vhání slzy do očí« 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Počet stran: 35
Práce pojednává o životě a práci athénského spisovatele M. Kumandarease 
(*1931), jenž je pokládán především za představitele společenského realismu 
v řecké próze, a to i přes poetický sklon, přítomný v jeho pozdějších dílech, 
v nichž se zaměřuje na úpadek krásy a mládí. Jádrem práce je překlad a ko
mentář úvodní povídky Bledoch ze sbírky Jejich vůně mi vhání slzy do očí 
(1996). Dále autorka přibližuje vzájemné souvislosti jednotlivých povídek.

Autor: Petra EORMÁNKOVÁ Obor: latina
Název práce: Rozdíl V pojetí prologů u Plauta a Terentia
Vedoucí práce: (foc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc. Počet stran: 29
Autorka srovnává prology Plantových a Terentiových komedií, přičemž vy
chází nejen ze samotných prologů, ale i z poznatků obsažených v dějinách 
antické literatury. Krátce pojednává o hlavním představiteli nové komedie 
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Menandrovi, z něhož římští následovníci čerpali. Další kapitola popisuje vliv 
nové komedie v římském prostředí a její pojetí u Planta a Terentia. Jádrem 
práce je zjištění rozdílů mezi prology na základě jejich srovnání.

Autor: Natália GÁŽOVÁ Obor: novořečtina
Název práce: Karagiozis: »Alexandr Veliký a prokletý had«
Vedoucí práce: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Počet stran: 45, 6 příloh
Cílem práce je seznámit čtenáře s tradicí řeckého stínového divadla Karagio- 
zis, s jeho historickým vývojem a postavením v rámci lidové kultury v Řec
ku, a to zejména na základě jedné z jeho nejznámějších her Alexandr Veliký 
a prokletý had, jejíž rozbor tvoří jádro práce.
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Autor: Jana HOLIČKOVÁ
Název práce: Funkce a postavení částic v novo řečtině 
Vedoucí práce: Mgr. Bc. Kateřina Loudová, Ph.D.

Obor: novořečtina

Počet stran: 36

Autorka předkládá ve své práci vlastní klasifikaci novořeckých částic dra, 
gár, ge, díthen, kaíti. Upon a novořeckých spojek men... de, které se zachova
ly z klasické řečtiny (v případě Upon z helénistického období). V úvodních ka
pitolách jsou krátce charakterizovány české částice a řecké částice od klasic
kého a helénistického období po současnost. Hlavní část práce tvoří rozbor po
užívání částic a spojek v novořečtině a zkoumám' jejich významových změn 
oproti klasické řečtině. Práce využívá možností novořecké databáze ETHEG.

Autor: Tereza KESLOVÁ Obor: novořečtina
Název práce: Marcus Antonius v básních Konstantina Kavafise a Josefa Svato

pluka Machara
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková Počet stran: 44
Cílem práce je srovnání básní českého básníka J. S. Machara a jeho řeckého 
protějšku K. Kavafise, které se zabývají osobou Marka Antonia. Jádro práce 
obsahuje srovnání básnických prostředků a obsahový rozbor - porovnání ná
zorů a postojů obou autorů k Marku Antoniovi.

Autor: Hanka LEPKOVÁ Obor: klasická filologie
Název práce: Latinské proklínací tabulky nalezené na území Itálie
Vedoucí práce: PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. Počet stran: 67, 5 str. příloh
Práce se zabývá používáním kouzel, zaklínadel a proklínáních tabulek v an
tickém světě. Po obecném úvodu, v němž je představeno rozdělení zaklínadel 
na pomocná kouzla a kletby a v němž jsou uvedeny jednotlivé příklady (z děl 
Marcella Empirica a Gaia Plinia Secunda, z CIL a také z práce Defixionum
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tabellae Augusta Audollenta), se autorka zabývá vybranými latinskými pro- 
klínacími tabulkami pocházejícími z Itálie. Doklady dělí dle formulářových 
vzorců na kletby jednoduché, rozvinuté a kletby similia similibus a doplňuje 
i věcnou specifikaci. Obrazová příloha dokumentuje některé zajímavé nálezy 
proklínáních tabulek a jejich přepisy.

Autor: Veronika NENIČKOVÁ Obor: latina
Název práce: Sen jako literární prostředek v umělecké latinsky psané literatuře 
Vedoucí práce: Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D. Počet stran: 36
V práci je z literárního hlediska tematizován motiv snu. Po obecném úvodu 
představujícím postavení a funkce snů v antickém světě z pohledu filozofů, 
medicíny a umění výkladu snů se autorka zaměřuje na výskyt fenoménu snu 
v latinsky psané umělecké literatuře, konkrétně v Apuleiově díle Metamor
phoses, v Plantově komedii Mostellaria a ve Vergiliově eposu Aeneis. Na 
základě rozboru konkrétm'ch snů v těchto dílech charakterizuje přístup autora 
ke snu jakožto literárnímu prostředku a srovnává výklad snových symbolů 
v uvedených dílech s interpretací Artemidórovou v díle Oneirokritika.

Autor: Michaela SMÉKALOVÁ Obor: novořečtina
Název práce: Ohlas řecké lidové písně v dílech reagujících na druhou světovou 

válku (>/Hrdinský žalozpěv o podporučíkovi padlém v Albánii«
a »Amorgos«)

Vedoucí práce: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová Počet stran: 41

Tématem práce je rozbor vlivu řeckých lidových písní, zvláště smutečních, na 
literární tvorbu reflektující druhou světovou válku. Konkrétně autorka zkou
má tento vliv na dvou umělých básnických skladbách. Hrdinském žalozpěvu 
o podporučíkovi padlém v Albánii a na skladbě Amorgos, které přímo reagují 
na události druhé světové války.

Autor: Zuzana ŤUPOVÁ Obor: novořečtina
Název práce: Metafora v novele Kostase Varnalise »Pénelopin deník«
Vedoucí práce: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Počet stran: 38
Autorka se zabývá rozborem proměny metafory v novele Kostase Varnalise 
Pénelopin deník. Přibližuje autorovy umělecké prostředky, zejména využití 
antických symbolů, které čerpal z Homérovy Odysseie, pro sociálněkritickou 
satiru. Autorka ukazuje, jak Vamalis využívá jednotlivých antických postav 
k vyjádření vlastních myšlenek a k analýze politické situace novodobých řec
kých dějin (druhé světové války, italské a německé okupace, občanské války 
i ideje tzv. „Velké myšlenky“).

b) Magisterské diplomové práce:
Autor: Michaela DLOUHÁ Obor: novořečtina
Název práce: Nikos Kazantzakis, vybrané tragédie s historickým námětem 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Počet stran: 57
Tématem práce je dramatická tvorba Nikose Kazantzakise, konkrétně jeho 
tragédie s byzantským námětem. Úvodní kapitoly přibližují život a dílo uve
deného autora, včetně vlivů, které radikálně poznamenaly jeho vidění světa.
V ústřední části jsou zkoumány konkrétní historické postavy a tragédie, ve 
kterých vystupují (jedná se o Nikéfora Fóku, Juliana Apostatu a Konstantina 
Palaiologa). Text je doplněn citacemi s překlady úryvků.

Autor: Petra LUKEŠOVÁ Obor: latina
Název práce: Aspekty Senekovy kritiky v jeho díle »Oratorum et rhetor um sen-

tentiae, divisiones, colores«
Vedoucí práce: Mgr. Lena Radová, Ph.D. Počet stran: 92
Práce se zabývá literární kritikou v jediném dochovaném díle Seneky Starší
ho, Orátorům et rhetorum sententiae, divisiones, colores. V úvodních kapito
lách je stručně popsán Senekův život, pohled na úlohu řečnictví v jeho době 
a Senekův způsob tvoření díla. V ústřední části se autorka věnuje formě lite
rární kritiky, které Seneca užíval, včetně možných autorských vlivů, které na 
něho působily v jeho vlastní literární činnosti.

Autor: Lenka MALÁ Obor: latina
Název práce: Konrád Soltau: »Contra clericos fornicantes«
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Počet stran: 87
Práce se zabývá traktátem Contra clericos fornicantes, jehož autorem je 
Komád Soltau. Její smysl spočívá především v zpřístupnění díla odborné ve
řejnosti, čemuž slouží jak kritická edice rukopisného textu, tak český překlad. 
Následuje informace o autorovi a obsahový rozbor celého traktátu.

Diplomové práce z klasické filologie ... obhájené ... v roce 2006/2007 117

IV.
FF UP v Olomouci - Katedra klasické filologie 

(připravila Ivana KOUCKÁ)

Magisterské diplomové práce
Autor: Alice JOUDALOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Jan Campanus: »Odarum sacrarum liber posterior«
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KySUČan, Ph.D. počet stran: 81
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Úvodní kapitoly se zabývají životem a dílem Jana Campana Vodňanského 
a mapují rovněž dosavadní ediční, překladovou a odbornou produkci spoje
nou s tímto autorem. Následují kapitoly věnované antickým ohlasům v Cam- 
panově tvorbě, zejména mytologickým a literárním motivům a jejich symbo
lickému využití v křesťanském kontextu, analýze Campanovy metriky a an
tickým kořenům jeho slovní zásoby. Jádrem práce je přebásnění 34 latinských 
básní ze souboru Odarum sacrarum liber posterior do češtiny. Překlad je 
opatřen bohatým poznámkovým aparátem.

Autor: Jana KOVANDOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Rétorické spisy Marca Tullia dcero na
Vedoucí práce: PhDr. Jan Janoušek Počet stran: 98
Těžiště práce tvoří rozbor Ciceronova spisu De orátore. Autorka klade důraz 
zejména na to, jak bylo pro Cicerona důležité skloubit problém jazykového 
vyjádření s tendencemi etickými a politickými, což dokládá pasážemi ze 
zkoumaného díla i stanovisky antických a novodobých autorů. Práce dále 
zkoumiá, jak Cicerona ovlivnili jeho předchůdci, řečtí a latinští rétoři a filozo
fové, a jaký byl stav rétorické tvorby jeho vlastní doby. Cicerona chápe jako 
zakladatele komunikativního a společensky angažovaného nasměrování réto
riky.

Autor: Kristýna NÁGLOVÁ Obor: latinská filologie
Název práce: Obraz Středověkého školství ve světle díla »Didascalion« Hugona

od sv. Viktora
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KysuČan, Ph.D. Počet stran: 88
úvodní kapitoly seznamují s doloženými fakty z Hugonova života, s jeho dí
lem a s filozofickými zdroji, které je formovaly. Dále popisují vliv pozdní 
antiky na středověké školství a zabývají se vznikem tradičního pojetí šeptem 
artes liberales. Jádrem práce je překlad druhé a třetí knihy Hugonova spisu 
Didascalion, který dosud nebyl do češtiny přeložen. Důvod překladu právě 
těchto knih spočívá v tom, že právě ony nejvýrazněji referují o středověkém 
vzdělávání, jeho obsahu i metodice.

FF UP v Olomouci - Katedra historie
(připravila Ivana KOUCKÁ) 

Bakalářská diplomová práce
Autor: Eva KOLÁŘOVÁ
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Obor: historie

Název práce: Kleopatra Vil. V divadle, v hudbě a v zábavné literatuře v českém 
prostředí po roce 1945
Vedoucí práce: PhDr. Ivana Koucká Počet stran: 58

Cílem autorky bylo podat přehled o divadelních představeních, muzikálech, 
písňové tvorbě a zábavné literatuře věnující se osobnosti Kleopatry VII. 
v české kultuře po roce 1945 a zhodnotit historickou věrohodnost podávaných 
informací, a to na základě nástinu historických událostí dané doby, zvláště 
detailního rozboru vztahu Kleopatry k C. luliu Caesarovi a M. Antoniovi. 
Právě této části jejího života věnovali autoři posuzovaných moderních zpra
cování největší pozornost.
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VI.
FF UK v Bratislavě - Katedra klasickej a semitskej filologie 

(připravila Jana GRUSKOVÁ)

Magisterské diplomové práce
Autor: Mária KOZELNICKÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Theodoros Synkellos: Ilepí TŤig trav áOécov Apáptov re Kal flep- 

orov Kárá Tfjg OeotpuXáKTon raÚTijt; KÓkemg pavimSoug Kivp- 
OEíog Kal rfig (pikavGpronlag xon ©eoh 5iá xŤig ©eoxÓKon per' 
alaxůvTig EKelvcov avaxcopTiaecog. Analýza prameňa (so sloven
ským prekladom)

Vedúci práce: Mgr. Martin Hurbanič, Ph.D. Počet stráň: 106
Mgr. Jana Grusková, Ph.D.

Homília připisovaná Theodorovi Synkellovi (CPG 7936) je jedným z našich 
najdůležitějších prameňov o útoku Avarov a Peržanov na Konštantínopol 
a následnom obliehaní města Avarmi v roku 626. Cielom práce bolo předsta
vit’ uvedená homíliu po obsahovej (historickej), literárnej ako aj textovo- 
kritickej stránke a připravit’ tak solidný základ pre prvý slovenský komento
vaný překlad (prvá, pracovná verzia překladu je súčasťou práce), ktorý by mal 
v budúcnosti vyjsť v spolupráci s M. Hurbaničom.

Autor: Eva TARANOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Purkircherova parafráza »Knihy múdrosti«
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stráň: 90

Bratislavský humanista Juraj Purkircher (1535?-1578) vydal r. 1559 v latin
ských elegických distichách prebásnenie starozmluvnej (deuterokánonickej) 
Knihy múdrosti (Liber Sapientiae Salomonis). Práca sa zameriava na vzťah
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medzi prvotextom a jeho básnickým spracovaním. Rozborom vybraných ka
pitol sa zistuje a dokládá jeho výrazná, miestami až dvojnásobná amplifiká- 
cia, ktorú básnik realizoval najma značným posilněním aparátu básnicko-réto- 
rických ozdób a digresií. Rozširujúcim rozmerom textu je aj miema aktuali- 
zácia k pomerom v Uhorsku (invázia Turkov, odpor voči reformách).
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VIL
FH TU v Trnavě - Katedra klasických jazykov

(připravila Erika JUŘÍKOVÁ)
Autor: Andrea LIPOVSKÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Statiova zbierka »Silvae« (překlad a výklad vybraných básní) 
Vedúci práce: Mgr. Nicol Sipekiová Počet stráň: 141

Autorka sa v práci rozhodla pre překlad a výklad vybraných básní zo Statio- 
vej zbierky Silvae. Prvú část práce tvorí prehlad historie a literatúry v 1. stor. 
po Kr. V druhej kapitole sa venuje Statiovmu životu a tvorbě. Ťažiskom prá
ce je překlad a výklad vybraných básní. Ďalej nasledujú tematicky členené 
kapitoly s obsahovou analýzou básní (celkovo 8 básní). V závere sa autorka 
pokúša zhrnút informácie získané počas vypracovávania diplomovej práce 
a předkládá na základe svojich poznatkov isté závěry vyplývajúce z jej bá- 
dania.

Autor: Richard NEUSCHL Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Charakteristika hlavných postáv v diele »Punica« od Silia Italica 
Vedúci práce: Mgr. Katarína Šotkovská Počet stráň: 71

Ciefom tejto práce bola charakteristika dvoch historicky najvýraznějších po
stáv v diele Silia Italica Punicorum libri XVII, Hannibala Barcasa a Scipiona 
Afričana Maiora. Práca poukazuje tak na kladné, ako aj na záporné črty vy
braných postáv, přibližuje nám ich charaktery, vojenské úspěchy, či vztahy 
s vlastnými rodinami. V závere konštatuje, že napriek velkým úspechom 
skončil Hannihal porazený nielen ako voják, ale aj ako člověk. Scipio vďaka 
porážke Hannibala získal obdiv a velkú slávu za ukončenie púnskej vojny.

Autor: Dana RAJPRICHOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Erazmus Rotterdamský: »Ciceronianus« (překlad vybraných častí

a komentáre k dielu)
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stran: 101

Dielo Ciceronianus je pre klasického filologa jedným z najdóležitejších 
z Rotterdamského produkcie. Práca analyzuje a vykládá vybrané časti diela,
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ktoré bolo napísané formou dialogu. Tento dialog medzi troma postavami 
vznikol ako akási ironická odpověď na hnutie, ktoré sa až příliš fanaticky sna
žilo preferovat v jazyku tzv. čistý štýl - ciceronianizmus. Z tohto dóvodu au
torka zařadila do práce aj kapitolu věnovaná hnutiu a jeho prívržencom. Jádro 
práce tvoří samotný překlad diela publikovaný spolu s paralelným latinským 
textom. Autorka v závere konštatuje, že po obsahovej i formálnej stránke je 
dielo na vysokej úrovni, a preto je škoda, že doteraz nebolo publikované 
v slovenskom ani českom překlade.

Autor: Barbora VAŠKOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov práce: Lúbostná tematika u Horatia (překlad a výklad vybraných básní) 
Vedúci práce: Mgr. Erika Juříková, Ph.D. Počet stráň: 75
Diplomandka si zvolila za tému svojej práce překlad a obsahový, štylistický 
i metrický výklad 22 fúbostných básní uveřejněných v knihe Carmina. Básně 
tematicky rozdělila podfa vývojového stupňa fúbostného citu (napr. objavo- 
vanie lásky; zneužívanie krásy; žiarlivosť; zmierenie; manželská láska; nerov
ná láska) a opatřila podrobným poznámkovým aparátom. Pri vyhodnotení 
metrickej analýzy skonštatovala, že nenašla súvis medzi obsahovým zamera- 
ním Horatiových básní a výberom použitého metra. V prílohe práce uveřej
ňuje aj svoj pokus o metrický překlad analyzovaných básní.
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Odbor: klasické jazyky

Počet stráň: 159

Autor: Zuzana VLČEKOVÁ
Názov práce: »Psychomachia« - překlad a výklad diela 
Vedúci práce: prof. PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D.

Hlavnú část práce tvorí volný umělecký překlad Prudentiovej alegorickej bás
ně Psychomachia. Ciefom autorky bolo vypracovat zrozumitelný a pútavý 
překlad a vecne adekvátny výklad eposu. Analytická část pozostáva z piatich 
statí: Duša, Cnosti a Neřesti, Postavy a geografické' miesta z diela, Odkazy na 
Sv. Písmo a diela iných autorov. Dobové jazykové špecifiká. Najváčšiu pozor
nost v analytickej časti venuje diplomandka cnostiam a nerestiam čiže prota
gonistkám diela. Zároveň prináša porovnanie dvoch nie vždy celkom proti- 
kladných pohfadov - krestanského a pohanského.
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