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Tři krátká ohlédnutí

v roce 2010 slaví česká klasická studia tři výročí, jež by kolem nás neměla 
projít bez povšimnutí. Shodou okolností připadají všechna na konec října a lis
topad: 8, listopadu uplyne 110 let od narození prof. Bohumila Ryby; 30. října 
a 17. listopadu si pak připomeneme 50 let od úmrtí prof Karla Svobody, re
spektive prof Antonína Salače. Sluší se při této příležitosti krátce se za těmito 
vynikajícími osobnostmi českých klasických studií ohlédnout a připomenout 
si jejich význam i je samé. Kromě dat všechny tři spojuje též vzdělání, které
ho dosáhli na pražské české filozofické fakultě, a jejich pozdější pedagogické 
působení tamtéž.’

Prof dr. Antonín SALAČ
Antonín Salač’ se narodil 7. července 1885 v Praze v rodině tiskařského děl

níka, a ačkoli otec, rovněž Antonín, poměrně brzy zemřel, dostalo se mu díky 
podpoře příbuzných dobrého vzdělání nejprve na malostranském gymnáziu, 
později na pražské české filozofické fakultě. Vystudoval zde klasickou filologii, 
byl žákem Josefa Krále, Roberta Nováka, Františka Groha či Emanuela Perout
ky, krátce zažil ještě i Jana Kvíčalu. S Františkem Grohem jej později pojila 
obzvláštní úcta a přátelství.

Salač po studiích, která uzavřel v roce 1909, nejprve působil na středních 
školách - na gymnáziu v Roudnici n. L., později v Náchodě, kde také strávil 
první světovou válku, po válce pak byl přikázán na malostranské gymnázium. 
Během války zemřeli Robert Novák (f 1915), Václav Dobruský (f 1916) a Jo
sef Král (t 1917) a pražský seminář pro klasickou filologii začal pociťovat ná
hlý nedostatek vyučujících. Situace se změnila po válce, kdy se pražským ab
solventům zčásti otevřela cesta na pražskou fakultu (to byl Salačův případ), ji
ným pak do Brna na nově vznikající Masarykovu univerzitu (např. František

* Tento krátký článek si neklade za úkol vyčerpávajícím způsobem přehlédnout či 
zhodnotit činnost zmiňovaných osobnosti - máje pouze připomenout a poukázat na je
jich význam. Mnohé z toho, o čem se v článku píše, již zaznělo jinde: v článcích k je
jich životním jubileím, případně v nekrolozích. Ke každému jménu proto uvádím krát
ký přehled relevantních zdrojů, v nichž by ětenář mohl případně zjistit více.

’ Srov. např.: Varcl, L., Akademik Antonín Salač, in: LF 9 (84), 1961, č. 1, s. 1-4; 
Varcl, L., t Akad. Ant. Salač 1885-1960, in: ZJKF 3, 1961, 1, s. 5; Dostálová, R., 
Antonín Salač, nar. 7. července 1885, in: LF 108, 1985, s. 235-236; KOL. AUT., Studia 
antiqua Antonio Salač septuagenario oblata, ČSAV, Praha 1955; BOUZEK, J., Prozkou
mal svatyně na Samothráké, in: MF Dnes 17. 5. 2007. Rozsáhlá (a neuspořádaná) pozů
stalost Antonína Salaěe se nachází v Archivu AV ČR.
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Novotný, Karel Svoboda, Vladimír Groh). Salač se na Univerzitě Karlově ha
bilitoval počátkem roku 1920 a téhož roku na jaře odjel na studijní cestu do 
Řecka. Tam žil v Athénách, podařilo se mu, zpočátku díky doporučením Fran
tiška Groha, později samostatně, navázat kontakty s tam působícími badate
li a nakonec se stal díky svým schopnostem spolupracovníkem a zahraničním 
členem Ecole frangaise ďAthénes, Francouzské archeologické školy v Athé
nách. V létě 1921 se pak podílel na francouzských výzkumech na Délu, Tha- 
su a v Delfách, na žádost Francouzů epigraficky prozkoumal některé regiony 
v severním Řecku a stal se spoluautorem epigrafického svazku rozsáhlého díla 
Feuilles de Delphes.

Po návratu do Prahy Salaě působil na filozofické fakultě v pozici soukromé
ho docenta, stal se konzervátorem Státního archeologického ústavu a zčásti pod 
jeho egidou, zčásti sám za sebe, případně ve spolupráci s Francouzi, podnikal 
další zahraniční cesty a výkopy. Kopal na Samothráce (1923 a 1927), v malo
asijské Kýmé (1925) a v Bulharsku poblíž Varny (1930). Část výsledků svých 
výzkumů zveřejnil sám, část vydali z jeho pozůstalosti pražští klasičtí archeo
logové v 70. a 80. letech.’ Salačův odborný záběr byl značně široký - zabýval 
se kromě výkopů též řeckými a římskými starožitnostmi (od roku 1926 mimo
řádná, od 1927 řádná profesura pro tento obor), studii jazykovými a historický
mi, pořídil též překlad Hésiodovy Básně rolnické. Postupně se etabloval ve ve
doucí osobnost semináře pro klasickou filologii a semináře historicko-epigra- 
fického, jejichž vedení převzal po Františku Grohovi v roce 1932. Vyvrchole
ním jeho předválečné univerzitní kariéry byl výkon funkce děkana filozofické 
fakulty v akademickém roce 1935/36 a funkce proděkana v roce následujícím.

Salač nebyl autorem mnoha rozsáhlých monografií - jeho práce se odrá
ží spíše v záplavě drobnějších článků a studií a také v neúnavné činnosti orga
nizační, redaktorské, editorské. Založil a řídil Hlídku archeologickou, přílohu 
Listů filologických, jež měla popularizovat klasickou archeologii, redigoval ro
čenku filozofické fakulty, krátce před válkou založil časopis Eunomia, vlastně 
předchůdce dnešní Eiréné, jenž se měl stát mezinárodně orientovaným česko
slovenským periodikem a do nějž měli přispívat stejnou měrou Češi i Němci. 
Za války se Salač věnoval kromě jiného i vlastní literární tvorbě, především 
dramatické.

Po válce se znovu vrhl do hektické činnosti. Spolu s děkanem Janem Ryp- 
kou doslova stavěli na nohy filozofickou fakultu, k tomu byl Salač zvolen

’ Bouzek, J. (ed.), Anatolian Collection of Charles University (Kyme 1), Univerzi
ta Karlova, Praha 1974; Bouzek, J. - Kostomitsopoulos, Ph. - Ondřejová, I. (ed.), 
The Results of the Czechoslovak Expedition (Kyme II), Univerzita Karlova, Praha 1980; 
Bouzek, J. - Ondřejová, I. - Hošek, R., Samothrace 1923, 1927, 1978, Univerzita 
Karlova, Praha 1985.
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prorektorem Karlovy univerzity a měl na starosti kromě mnoha dalších úko
lů též péči o potřeby studentů. V 50. letech se pak jeho pozornost rozšířila i na 
nově vznikající ČSAV. Měl rozhodující podíl na založení Kabinetu pro studia 
řecká římská a latinská (dnes Kabinet pro klasická studia FIÚ AV ČR), stal se 
jeho prvním vedoucím a přivedl do něj spolupracovníky podle svého výběru 
a představ. Vedle toho stál až do roku 1958, kdy odešel na odpočinek, v čele 
Katedry věd o antickém starověku, nástupkyně původního semináře pro klasic
kou filologii a semináře historicko-epigrafického. V pozdějších letech se Salač 
více věnoval i tématům z novodobějších dějin - např. epigrafickým památkám 
na Pražském hradě nebo jednání husitů v Konstantinopoli v roce 1452.

Svou pověstnou píli a tvůrčí elán si profesor Antonín Salač udržel i přes 
zdravotní potíže až do sklonku života. Zemřel v listopadu 1960 ve věku 75 let.

Prof. dr. Bohumil RYBA
Bohumil Ryba'“ se narodil 8. listopadu 1900 v učitelské rodině v Hrad

ci Králové a absolvoval též hradecké gymnázium, kde jej ovlivnil především 
Ladislav Brtnický. Na pražské české filozofické fakultě začal Ryba studovat 
v roce 1919 a obzvláštní vztah si vytvořil k Otakaru Jiránimu (jehož se nako
nec stal též v jistém smyslu nástupcem v semináři pro klasickou filologii). Ri
gorózní zkoušky směl skládat jakožto zvláště nadaný student již v osmém se
mestru studia a v roce 1923 svá studia dokončil. V téže době získal stipendium 
francouzské vlády a rok 1923/24 tak mohl strávit na univerzitách v Lyonu a Pa
říži. Po návram do Československa působil jako středoškolský učitel, nejprve 
na reálném gymnáziu v Brně, později na pražských gymnáziích; učil vedle toho 
i na dalších středních školách, měl např. i státní zkoušku z těsnopisu. Před pří
chodem do Prahy strávil další rok (1927/28) v zahraničí, tentokrát v Němec
ku - pobýval na univerzitách v Berlíně a Mnichově, v Mnichově bádal i v Ba
vorské státní knihovně.

Na filozofické fakultě se habilitoval v roce 1929 a jako soukromý docent 
se rychle zapojil do výuky v semináři pro klasickou filologii. V roce 1933, po 
krátkém, leč složitém jednání, kdo by se měl ujmout profesorské stolice uvol
něné odchodem Františka Groha na odpočinek (sám Groh navrhoval příchod 
Františka Novotného z Brna), dal profesorský sbor přednost návrhu, aby byl 
Bohumil Ryba jmenován mimořádným profesorem, což se stalo k roku 1934. 
Jeho jmenování řádným profesorem pak zdržela druhá světová válka a ordi-

Srov. např.; VYSOKÝ, Z., K sedmdesátinám prof. dr. Bohumila Ryby, in; LF 94, 
1971, s. 163-172; BaĎUROVÁ, A. — MÍŠKOVÁ, A. (ed.), Sborník příspěvků ze slavnost
ního shromáždění na počest 90. výročí narození profesora B. Ryby, ČSAV, Praha 1991; 
ViDMANOVÁ, A., Bohumil Ryba, in; LF 123, 1-2, 2000, s. 185-186.

nariátu nakonec Ryba dosáhl v roce 1945, ovšem se zpětnou platností od roku 
1938. Kromě výuky na fakultě učil Ryba ještě na Státní archivní škole, ří
dil klasickou část Listů filologických, byl členem Královské české společnos
ti nauk a České akademie věd a umění, zasedal v četných komisích zmiňova
ných institucí atd.

Když nacisté zavřeli vysoké školy, musel Ryba rezignovat na univerzitní 
přednáškovou činnost, avšak o to více se soustředil na svou práci publikační 
a redakční - vydával např. dílo Pavla Stránského ze Zapské Stránky, pracoval 
na edicích korespondence Jana Husa či Jana Amose Komenského. Nacistické 
zvůli čelil leckdy s humorem sobě vlastním.’

Po válce se Ryba vrátil na univerzitu a pokračoval rovněž ve své činnosti 
vědecké. Dosáhl množství vědeckých úspěchů, k nejslavnějším patří rozluště
ní zbytků nápisů na zdech pražské Betlémské kaple, v nichž identifikoval tex
ty Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra. Účastnil se rovněž zakládání ČSAV, byl 
mezi těmi, kteří byli jmenováni jejími členy v první vlně (jako člen-korespon- 
dent) a založil v jejím rámci Kabinet filologické dokumentace, pracoviště, kte
ré mělo tvořit dvojici se Salačem zakládaným Kabinetem pro studia řecká, řím
ská a latinská. Jestliže i přes své všeobecně známé názory ušel teroru nacistic
kému, teror komunistický na něj dolehl plnou silou - Bohumil Ryba byl zatčen 
a v červnu 1954 ve zinscenovaném procesu odsouzen za „velezradu“ k deva
tenácti letům žaláře. Z tohoto trestu strávil v komunistickém vězení šest let, 
v roce 1959 mu byl trest snížen a na jaře 1960 pak byl Ryba z vězení propuš
těn. O jeho rehabilitaci se jednalo v letech 1968 a 1969, ale zmařila ji okupa
ce Československa a nástup Husákova normalizačního režimu. Přes nepřízeň 
osudu i mocných profesor Ryba dále pracoval, a to i po svém odchodu na od
počinek v roce 1973. Zemřel náhle dne 6. února 1980 ve věku 79 let.

Za profesorem Rybou zůstává rozsáhlé a obdivuhodné vědecké dílo, z nějž 
lze v této krátké vzpomínce zmínit jen některé body: studoval a katalogizoval

’ V příloze k Dotazníku členů III. třídy ČA VUo činnosti za okupace se Ryba rozepi
suje o svém chování vůči nacistickým nařízením. Vyjímám; „ Skutečně poskvrněna je je
nom jediná stránka LF, a to roč. 68 (1941), 79, kde jsme byli-podobnějako v jiných ča
sopisech - donuceni s obálky, která se mohla odhoditi, přímo do záhlaví úvodního člán
ku 2. sešitu (sborníku na počest prof Františka Novotného) přemistiti „ vítězné " heslo. 
Poněvadž však o poloze řádků nebylo nic předepsáno, dal jsem vysadili v šikmých, ku
předu nakloněných řádcích: Vítězství. Říše vítězí na všech frontách pro Evropu (násle
duje ukázka, jak titulek s „nakloněným vítězstvím“ vypadal - pozn. autora). Když nám 
později bylo nařízeno aspoň na obálce 2. sešitu roč. 69/1942 agitovali ve prospěch Ně
meckého červeného kříže, dal na obálce mezi dvěma linkami otisknouti výzvu v této své 
záludné stilisaci: Náležitě vzdávejme věrnost říši /přispěvkem NĚMECKÉMU CER VE- 
NÉMU KŘÍŽI." - Archiv AV ČR, fond Č AVU, inv. č. 237, sig. III. C 113, Očistná ko
mise III. třídy, kart. 181.
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rukopisy významných knihoven (vyšebrodská, budějovická, strahovská...), spo
lupracoval na Slovníku středověké latiny i Staročeském slovníku, studoval a vy
dával díla českých humanistů (Zikmund Hrubý z Jelení, Jan z Rabštejna, Bo
huslav Hasištejnský z Lobkovic a další), věnoval se dílu Mistra Klareta a zjis
til rovněž Klaretovu identitu, zabýval se Husem i Komenským, překládal také 
antické autory. Prof. Bohumil Ryba patřil k nejlepším českým klasickým filo
logům a textovým kritikům a zanechal na tomto poli nepřehlédnutelnou stopu.

Prof. dr. Karel SVOBODA
Karel Svoboda® se narodil 17. července 1888 v Praze a středoškolskou do

cházku absolvoval na vinohradském gymnáziu. Na pražské české filozofické 
fakultě pak vystudoval klasickou filologii a roku 1912 dosáhl učitelské způ
sobilosti i hodnosti doktora filozofie. Mezi lety 1912 až 1919 byl suplentem 
reálného gymnázia v Truhlářské ulici a učitelské povolání jej zachránilo od od
vodu na frontu. Mezi lety 1919 až 1921 se stal profesorem reálného gymná
zia v Jilemnici, avšak službou byl přikázán vinohradskému gymnáziu v Praze, 
neboť již v roce 1919 se habilitoval na pražské filozofické fakultě. V prosin
ci 1921 pak byl jmenován mimořádným profesorem klasické filologie na nově 
vzniklé Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1922 podnikl Svoboda studijní 
cestu do Řecka. Na brněnské filozofické fakultě dosáhl v prosinci 1927 řádné 
profesury, v akademickém roce 1933/34 byl děkanem a v následujícím roce 
proděkanem fakulty.

Jak již bylo zmíněno výše, v letech 1933 a 1934 se pražská klasická filolo
gie dvakrát dostala do obtížné personální situace. V roce 1933 odešel na odpo
činek František Groh, a ačkoli odborná komise navrhovala příchod Františka 
Novotného z Brna, profesorský sbor dal přednost mimořádné profesuře Bohu
mila Ryby. V lednu 1934 pak neočekávaně zemřel Otakar Jiráni. „Konjunktu
rální návrh“,’ aby do Prahy přišel František Novotný, sám Novotný po před
chozí zkušenosti odmítl. Volba tedy padla na Karla Svobodu, kolegu Františ
ka Novotného z brněnské fakulty, a ten ji přijal.® Od roku 1935 pak předná
šel Karel Svoboda v Praze.

Svoboda svůj vědecký zájem o klasickou filologii zdárně spojil s otázkami 
estetickými - zajímaly jej např. popisy přírodních scenérií v římském básnic
tví, zabýval se estetikou Aristotelovou či Augustinovou -, dále s byzantologií, 
ale též se širším přesahem směrem k literární vědě a dalším otázkám vedou
cím od čistě filologických zájmů směrem k obecnému. Tak vydal např. v roce 
1948 práci Dítě v slovesném umění (práce sama je ovšem starší a vysázena byla 
již v roce 1940, sazba však byla zničena) nebo v roce 1947 v časopise Věda 
a život studii Myšlenka lidskosti v antice. Podobně jako jiní klasičtí filologové 
Svoboda též překládal (např. sv. Augustina či řecké presókratiky) a věnoval se 
problematice překladů rovněž teoreticky.

Karla Svobodu zajímaly celý život dějiny klasických studií. Tento svůj zá
jem přetavil mj. do dvou děl, která dnes zná každý, kdo se o antiku či klasická 
studia aspoň trochu zajímá. Za prvé jde o bibliografickou řadu českých a slo
venských prací o antice, jejíž dva základní kameny položil retrospektivně za
měřenými svazky Bibliografie českých prací o antice za léta 1775-1900 (vy
dáno jako příloha LF v roce 1947) a Bibliografie českých a slovenských prací 
o antice za léta 1901-1950 (vydáno posmrtně v roce 1961), na něž pak navá
zaly svazky další, vydávané periodicky. Druhým významným počinem je jeho 
dílo Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové, dnes bohu
žel obtížně dostupné. Tato práce byla v době svého vydání kritizována pro pří
lišný „pozitivismus“ - výtka, které Svoboda musel čelit opakovaně -, a pro
to bohužel nevyšla ani ve formě, ani v nákladu, jaké by si zasloužila. Stala se 
však inspirací pro pozdější knihu Antika a česká kultura^ která byla vydána až 
dlouho po Svobodově smrti a na níž se podílela mj. i celá řada Svobodových 
žáků.

Profesor Karel Svoboda byl nejen špičkový odborník a vynikající učitel, 
byl též osobně velmi milý a přístupný člověk a pamětníci na něj dodnes s lás
kou vzpomínají. Zemřel 30. října 1960 ve věku 72 let.

Robert Škopek (Praha)

® Srov. např.: DOSTÁLOVÁ, R., Uplynulo sto let od narozeni Karla Svobody, in: 
LF 112, 1989, s. 65-71; Varcl, 'L,.,Prof Dr. Karel Svoboda 1888-1960, in: LF 9 (84), 
1961, č. 1, s. 5-7; Vysoký, Z., Bibliographie des ouvrages du professeur dr Karel Svo
boda, in: Eunomia (Příloha LF), 5, 1961, 1, s. 1-20; Varcl, L., t Prof Dr. Karel Svo
boda 1888-1960, in: ZJKF 3, 1961, 1, s. 1-4.

’’ Slova samotného Františka Novotného v dopise ze dne 3.2.1935 - Archiv UK, Fi
losofická fakulta, Akta semináře pro klasickou filologii.

’ Více viz: Škopek, R., Pražská klasická studia v době mezi světovými válkami, in; 
Sborník Letní školy klasických studií 2008, v tisku.
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’ Varcl, L. a kol.. Antika a česká kultura. Academia, Praha 1978. Kniha je do
stupná rovněž online: http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/Antika_a_ceska__kultu- 
ra.pdf (1. 11.2009), a to včetně doplněného seznamu autorů, v němž v době vydání ně
která jména nesměla figurovat; http;//olympos.cz/Antika/encyklopedie/Auto%C5%99i. 
pdf(l. 11.2009).
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FIEC 2009

Ve dnech 24.-29. srpna 2009 se v Berlíně uskutečnila 13. konference Me
zinárodní federace společností pro klasická studia (Fédération Internationale 
des Associations d’Etudes Classiques čili FIEC), která se koná pravidelně jed
nou za pět let. Hostitelem konference byla tentokrát Mommsenova společ
nost a na jejím uskutečnění se podílely obě berlínské univerzity, Humboldto- 
va a Svobodná, se svým mamutím výzkumným záměrem „Topoi - Space and 
Knowledge in Antiquity“, dále Německý spolek klasických filologů, Berlín- 
sko-brandenburská akademie věd a berlínská centrála Německého archeolo
gického ústavu. Role hlavního koordinátora se ujal profesor dr. Martin Hose 
z mnichovské Univerzity Ludvíka-Maxmiliána a role generálního sekretáře 
prof dr. Ulrich Schmitzer z berlínské Humboldtovy univerzity.

Bylo to poprvé, co FIEC, organizace založená v roce 1948 s cílem obnovit 
a podpořit mezinárodní spolupráci přerušenou válečným konfliktem, uspořá
dala svůj kongres v Berlíně, někdejší Mekce klasických studií. Je jistě symbo
lické, že se první kongres FIECu na německé půdě po roce 1999, kdy se cent
rální instituce znovusjednoceného Německa vrátily z Bonnu do Berlína, konal 
právě zde (v roce 1969 se konal v Bonnu). Časy se sice změnily a s nimi i ně
mecká metropole, ale ze zašlé slávy berlínských Altertumswissenschaften zby
ly alespoň působivé portréty velikánů na chodbách hlavní budovy Humboldto
vy univerzity a monumentální starověké sbírky soustředěné částečně nově na 
nedalekém Musejním ostrově.

Konference si zvolila následující motto ze spisu Wilhelma von Humbold- 
ta Latium a Hellas čili Úvahy o klasickém starověku z r. 1806; „Existuje čtve
rý požitek ze starověku: z četby starých spisovatelů, z pohledu na stará umě
lecká díla, ze studia starých dějin a ze života na klasické půdě“. Heslo pří
značné pro naši dobu, která veškerý důraz klade právě na požitek; „zkrát
ka“ - shrnují organizátoři konference v předmluvě k bohatému programu vy
tištěnému na 270 stranách - „kongres, který dá pocítit »požitek ze starověku« 
v jeho mnohotvárných fasetách“. Těchto faset napočítali organizátoři mnohem 
více než Wilhelm von Humboldt: nejméně devatenáct, neboť právě tolik bylo 
panelů či sekcí. Názvy některých z nich prozrazovaly vůli přenést se přes tra
diční hranice mezi disciplínami a vyjít vstříc intelektuální a společenské po
ptávce doby: Obrazy, texty a skutečnost. Jazyk těla. Setkávání a splývání kul
tur v římské říši. Klasický starověk a moderní masová media. Jiné prozrazo
valy přání představit tradiční disciplíny v modernějším světle: Moc přesvědči
vosti, Epigrafické dokumenty: odraz skutečnosti nebo konstrukce historického

poznání?. Prostory města. Řada panelů nicméně podržela tradičnější názvy: 
Obchod v ptolemaiovském Egyptě, Filosofický význam kosmologie a teologie. 
Společenský a politický význam příbuzenství: rodina, sousedství obec. Nauč
ná literatura. Řecká a římská epika. Náboženství ve společnosti. Nové objevy. 
Dva panely byly věnovány obecnějším historiografickým otázkám - Kontinu
ita a změna v pozdním starověku a Zvraty v recepci kíasické antiky - a jeden 
historické komparatistice: Srovnávaci dějiny: Řecko, Řím a druzí. Zvláštní bo
nus představoval panel Německá věda o starověku. Panel Open topics, jak se 
dnes nazývají varia, naznačoval, že faset požitku ze starověku není ve skuteč
nosti devatenáct, nýbrž - jak odpovídá povaze slasti - neurčitě mnoho.

Pisatel těchto řádků se tváří v tvář této nabídce rozkoší rozhodl zacho
vat elementární pravidla zdrženlivosti a věrnost panelu, k němuž byl přizván 
a který byl věnován filosofickému významu kosmologie a teologie. Podobně 
jako u jiných panelů, i zde program sestával z několika delších referátů zva
ných řečníků a řady kratších referátů řečníků přihlášených. Témata sahala od 
Homéra po Isaaca Newtona. Zajímavé byly zvláště příspěvky věnované no- 
voplatónským pokusům o harmonizaci Platóna a Aristotela (Stephen Menn, 
Montreal), obrazu člověka ve starověké astrologii (Wolfgang Hübner, Mün
ster) či Newtonově snaze opřít své teorie o antické autority (Pablo Toribio Pé
rez, Madrid). Cenné bylo, že pořadatelé pamatovali na možnost alespoň krát
ké diskuse po každém příspěvku. Časový rozvrh programu jednotlivých sek
cí naštěstí umožňoval vykonat ve zbylém čase alespoň několik zdvořilostních 
návštěv v jiných sekcích. Níže podepsaný tak nahlédl např. do sekce Prostory 
města, kde měl příležitost vyslechnout velmi zajímavý referát o instituci blí
že neznámých „škol“ {scholae} v helvétském Aventiku, jejichž existenci do
svědčuje archeologický průzkum (Bertrand Goffaux, Poitiers), či o hygienic
kých aspektech pozdněřímské teoretické urbanistiky (Thorsten Fögen, Berlin). 
Také rétorická sekce nabízela řadu lákavých témat, z nichž měl referent příleži
tost vyslechnout alespoň přednášku o argumentu na základě pravděpodobnosti 
u Isaia (Rosalina G. Hatzilambrou, Athény) a o Sókratově přesvědčovacím ne
úspěchu v Platónově Gorgiovi (Daniel R. N. Lopes, Saö Paulo). Ze slavnost
ních přednášek vyslechl s velkým zaujetím vystoupení André Lakse (Paris) na 
téma Tři předsókratovské eschatologie: spekulativní výklad Parmenida, Ana- 
xagory a Empedokla v otázce budoucnosti světa. Přednášku uvedl mnichov
ský profesor Oliver Primavesi, který v laudatiu na francouzského řečníka sym
bolicky vyzvedl fakt, že se této berlínské pocty ujal syn polského židovského 
skladatele, Simona Lakse, který přežil pobyt v Osvětimi.

FIEC je organizace sdružující dnes 83 společností pro klasická studia po 
celém světě, zastupuje jejich zájmy na národní i mezinárodní úrovni a podpo
ruje některé mezinárodní projekty, např. L'Année philologique a Thesaurus
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linguae Latinae. Agendě této organizace samé bylo věnováno závěrečné vše
obecné shromáždění zástupců jednotlivých společností. Na tomto shromáždě
ní bylo mj. zvoleno nové představenstvo FIECu v následujícím složení:
• předsedkyně: Dame Averil Cameron, UK (odst.: Heinrich von Staden, USA),
• místopředseda: Pascal Amaud, Francie (odst.: Dame Averil Cameron, UK),
• místopředsedkyně: Ana Maria González de Tobia, Argentina (pokračuje),
• člen: Gunhild Vidén, Švédsko (odstoupil Pascal Arnaud, Francie),
• členka: Susanne Alcock, USA (odstoupil Martin Hose, Německo),
• pokladník: Franco Montanari, Itálie (pokračuje),
• generální tajemník: Paul Schubert, Švýcarsko (pokračuje).

Bylo též rozhodnuto, že příští všeobecné shromáždění se uskuteční v r. 2012 
v Bari a příští kongres v r. 2014 v Nice (organizace tohoto kongresu se ujal pro
fesor Pascal Arnaud). Jako možná místa konání přespříštího kongresu v r. 2019 
byly navrženy Velká Británie (zatím bez bližší specifikace) a Soluň. Bližší in
formace a kontaktní adresy jsou k dispozici na internetové adrese www.fiec- 
net.org.

Mezi několika sty účastníků z celého světa byl níže podepsaný pohříchu 
jediným zúčasměným z České republiky. Země s naší srovnatelné - např. Ma
ďarsko či Bulharsko - byly zastoupeny hojněji. Je to škoda. Většina referen
tů byli mladí lidé, často doktorandi, kteří zde měli příležitost prezentovat svou 
práci a seznámit se se svými kolegy. Nezaujatý pozorovatel si už z progra
mu mohl učinit obrázek o tom, co která země v oboru klasických studií nabí
zí. Existenci České republiky snadno přehlédl. Stálo by za to tuto pro nás neli
chotivou skutečnost změnit. Příští kongres v Nice - starověké galské Níkaii na 
Azurovém pobřeží - by k tomu mohl být vítanou příležitostí. A kdyby se Jed
nota klasických filologů trochu vzchopila, spojila síly s Karlovou univerzitou 
a s Akademií věd, mohla by třeba na r. 2022 navrhnout Prahu alespoň za mís
to všeobecného shromáždění FIECu (úkol méně náročný než organizace kon
gresu).

Celkový dojem z kongresu FIEC 2009 je dojmem z celkové situace kla
sických studií v dnešním světě. Heslo „požitek ze starověku“, které si pořa
datelé zvolili, je zřejmě výrazem této situace. Wilhelm von Humboldt ovšem 
neměl pod tímto titulem na mysli neurčité množství rozkoší, nýbrž „týž, jen 
rozmanitě odstupňovaný dojem“, který vyvolává studium literatury, výtvar
ného umění, dějin a životních forem obou starověkých národů. Tento jednot
ný dojem je podle Humboldta vyvolán jedinečným „způsobem pojednání“ 
(„Behandlungsart“) - přístupem k tvorbě -, který byl vlastní především Ře
kům: „Tím nejvlastnějším na tomto způsobu pojednání je,“ píše Humboldt, 
„že nechává lidskou přirozenost v jejích nejindividuálnějších a nejjednoduš
ších projevech - jen tím, že ji pročistí a sevře - všude upomínat na ideálno; že

s největší možnou svobodou od materiálního zaujetí má vždy před očima pou
ze tuto formu, tento přechod od individuálního k ideálnímu, od nejjednodušší- 
ho k nejvyššímu, od jednotlivého k univerzálnímu, že jej nechává všude zaznít 
jako jediný svobodný rytmus, jemuž je pouze podkládán věčně odlišný text; 
a že proto všechno vcelku i v jednotlivostech - jen ve větší či menší míře - po
jednává symbolicky a je přitom nadán tak šťastným taktem, že zachovává jak 
čistotu ideje, tak individualitu skutečnosti.“ Právě tento svéráz řeckého přístu
pu k tvorbě a k životu vůbec je podle Humboldta zdrojem nevyčerpatelného 
požitku, jejž studium starověku poskytuje a jehož čtverým předmětem je tvar, 
rytmus, pocit a ,jakási čtvrtá, ale těžko vysvětlitelná forma, která předchází 
pravému filosofování podobně jako metrická stopa dosud nevytvořené básni“.

Toto pojetí antiky, přítomné v různých obměnách v celé německé klasice, 
v němž antika představuje maximum možného zprostředkování mezi jedineč
ným a obecným, skutečností a ideou, a v němž jí právě proto připadá norma
tivní role nejenom v umění, ale i při výchově, vzdělání a formování společen
ského života, se zdá být dnes zcela opuštěno. Převládá naopak snaha akcento
vat prozaičnost antické skutečnosti, její odkouzlenou partikularitu, její sebe- 
konstrukce, sebereprezentace a sebeklamy jakož i sebekonstrukce, seberepre- 
zentace a sebeklamy pozdějších dob promítané do představ o antice. Všudy
přítomným a logickým symptomem této proměny v pohledu na antiku, která se 
z ideální normy stala nahodilým faktem, je zřejmá dezorientace badatelů, kteří 
pro svůj zesvětštěný předmět hledají explikační paradigmata mimo obor věd 
o antice, nejčastěji v sociologii, v psychologii, v ekonomii a jinde. Důsledkem 
tohoto obratu - který není nijak nový, ale s výměnou generací teprve dnes vše
obecný -je, že klasická studia do značné míry pozbyla své autonomie a působí 
namnoze dojmem jakéhosi aplikovaného výzkumu. Ty tam jsou doby, kdy ze 
studia antiky - právě proto, že jí byla přičítána normativní hodnota - vzcháze
la nová, často převratná vědecká paradigmata, a to nejenom v oboru tzv. hu
manitních věd, které byly původně se studiem antiky totožné, ale také v obo
ru věd exaktních a přírodních. Kdysi snad osvobozující odvrat od „idealizace“ 
antiky se mezi časem stal tou nejběžnější mincí. Slabé měně se však postup
ně přizpůsobil i sortiment. A tak je tím, co klasická studia ve svém úhrnu dnes 
nabízejí, nakonec jakýsi supermarket požitků, které se od jiných požitků liší 
jen přívlastkem.

Osobně je pro mne hlavním podnětem, který jsem si z berlínské konferen
ce FIECu odnesl, otázka, zda na antice a jejích výtvorech, či alespoň na na
šem vztahu k ní, přece jenom není něco ideálního, a zda v případě, že se ten
to prvek z naší percepce antiky úplně vytratí, nejsou klasická studia odsouze
na zániku.

Filip Karfik (Praha - Freiburg)
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8‘** Europaeum 
Classics Colloquium

Letní škola klasických studií 
v roce 2009

Ve dnech 6.-8. listopadu 2009 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlo
vy konalo 8"" Classics Colloquium, pořádané asociací Europaeum vt spoluprá
ci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Asociace Europaeum sdružuje deset evropských univerzit (Bologna, Bonn, 
Helsinki, Krakov, Leiden, Madrid, Oxford, Paříž, Praha, Ženeva). Byla zalo
žena v roce 1990 v Oxfordu a jejím smyslem je posilovat akademické propo
jení a spolupráci mezi partnerskými univerzitami, Europaeum proto pravidel
ně pořádá konference, letní školy, přednášky, veřejné debaty a podporuje také 
mobilitu studentů a profesorů mezi partnerskými univerzitami.

Europaeum Classics Colloquium je tradiční konference, která se doposud 
konala v Oxfordu, Leidenu, Madridu a Bologni. Je určena především dokto
randům. Studenti Karlovy Univerzity se kolokvia aktivně účastní již od roku 
2001, kdy se konalo poprvé.

<?'* Classics Colloquium konající se v historických prostorách Karolina slav
nostně zahájili děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Stehlík, 
tajemník Europaea Paul Flather a zástupkyně vedoucího ÚŘLS FF UK Dag
mar Muchnová, Téma letošního setkání bylo Teaching, Teachers and Students. 
Studenti z Bologni, Bonnu, Krakova, Madridu, Oxfordu, Paříže, Prahy a Že- 
nevy přednesli referáty zabývající se nejrůznějšími aspekty vzdělání a vzdělá
vání v antice, ale též obrazem učitele v antické literatuře či výukou klasických 
jazyků ve středověku. Ke každému z referátů měl koreferát některý ze studen
tů či pedagogů ÚŘLS FF UK (jeden z koreferátů připravila studentka filozofie 
z FF UK a jeden také brněnský kolega). Především diky koreferátům následo
vala po jednotlivých referátech velmi živá a podnětná diskuse. Kromě dvanác
ti doktorandů předneslo příspěvky k tématu též několik zahraničních badate
lů - prof Tobias Reinhardt z univerzity v Oxfordu, prof Maria Paola Funaioli 
z univerzity v Bologni a prof Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núňez z univer
zity v Madridu. Zaslouženou pozornost vzbudila velmi inspirativní přednáš
ka dr. Lucie Doležalové: Bloody Images: Teaching the Art of Memory in Late 
Medieval Central Europe.

Po jednoznačně pozitivní zkušenosti s konáním kolokvia na Karlově uni
verzitě v Praze bylo rozhodnuto, že 9"' Classics Colloquium v roce 2010 se 
bude konat opět na začátku listopadu na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Martina Vaníková (Praha)

Letní škola se v roce 2009 konala opět v Praze, a to ve dnech 1 .-4. červen
ce. Posluchárnu a přilehlé prostory laskavě poskytl Ústav pro jazyk český AV 
ČR. Program a veškerou organizaci Letní školy zajistili pracovníci Kabinetu 
pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s Asociací uči
telů klasických jazyků a Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Základním tématem všech kurzů se stala Antická naučná literatura a její 
recepce a jako obvykle byly příspěvky řazeny chronologicky tak, aby poslu
chači měli možnost seznámit se s pojímáním antické naučné literatury v ev
ropské tradici od nejstarších dob až do současnosti.

Nic se nezměnilo na osvědčené skladbě programu a dopolední četba pra
menů byla odpoledne vystřídána přednáškami. Program byl ve středu zahá
jen čtením ze středověkých komentářů k Bibli pod vedením Lucie Doležalo
vé z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Odpolední přednášky přines
ly díky vystoupením Sylvy Fischerové, Václava Marka a Dagmar Muchnové 
z ÚŘLS FF UK zajímavé vhledy do antické kultury, antického myšlení a je
jich reflexe v literatuře.

Novinkou letošního roku byla četba v řečtině - Pavlína Šípová z Kabinetu 
pro klasická studia připravila výbor z byzantské sbírky zákonů Ekloga, a se
známila tak účastníky čtení se specifiky byzantské právní literatury. Večerní 
společenský program naplnili studenti a absolventi ÚŘLS svým divadelním 
představením, pod názvem Parva Rubra Cuculla - Erythromitra v latině a poté 
v řečtině sehráli pohádku O Červené karkulce. Představení se u účastníků Let
ní školy setkalo s velmi příznivým ohlasem.

Jan Souček připravil na čtvrteční ráno velmi atraktivní téma četby - texty 
o antickém kulinářském umění, poté se účastníci Letní školy seznámili s na
prosto jiným světem - světem nebeských jevů, těles a popisem zákonitostí to
hoto světa, to vše díky četbě s Janem Kalivodou. Odpoledne bylo věnováno 
přednáškám o středověké recepci antické přírodovědné literatury, připrave
ným Hanou Šedinovou a Barborou Kocánovou z Kabinetu pro klasická stu
dia FIÚ AV ČR a Gabrielou Šarochovou z Katedry dějin a didaktiky dějepisu 
PedF UK. Den byl zakončen prezentací Jana Kalivody, v níž představil rozsáh
lý projekt Litterae ante portas, na němž spolupracují Masarykova univerzita 
v Brně, Filosofická fakulta UK, Kabinet pro klasická studia FIÚ AV ČR a Ná
rodní knihovna v Praze. Jedná se o bohatý soubor elektronických databází, jež 
umožňují odborné i širší veřejnosti získat snadný přístup nejen k textům kla-
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sických autorů, ale užívat i nejrůznějších dalších nástrojů (encyklopedii, slov
níků atp.) k lepšímu seznámení s antickou, středověkou a raněnovověkou kul
turou.

Páteční program zahájil Jiří Beneš z Kabinetu pro klasická studia četbou 
vybraných textů Komenského, v nichž rozvažuje o vlivu četby antických au
torů na křesťanského člověka. Martin Svatoš z téže instituce pak připravil vý
bor z Balbínova spisu Quaesita oratoria. Texty velmi dobře vypovídaly o do
bových názorech na antickou literaturu a daly nahlédnout do řečnické praxe 
17. století a jejího kulturního zázemí.

Poslední blok přednášek byl rovněž věnován ranému novověku. Jiří Mátl 
z Kabinetu pro klasická studia nechal studenty Letní školy nahlédnout do světa 
hudby a muzikologie raného novověku prostřednictvím díla cisterciáka Mau
ritia Vogta, Sylva Dobalová z Ústavu dějin umění AV ČR přenesla posluchače 
na pražskou univerzitu a představila jim zajímavý monument - náhrobní des
ku učence a propagátora klasického vzdělání v raněnovověkých Čechách, Ma
touše Collina. Ve svém vystoupení provedla zajímavý pokus o nový kunsthís- 
torický výklad dosud uspokojivě nevysvětleného motivu stromu s popsanými 
listy. Letní škola klasických studií tak letos nakročila i do oblasti dějin výtvar
ného umění. Pátek se uzavřel úvahou Evy Kuťákové z ÚŘLS nad možnostmi 
pedagoga, který chce studentům výuku latiny zatraktivnit neotřelými učební
mi metodami, jež jsou na rozdíl od výuky moderních jazyků omezené. Její ná
vrhy se setkaly s velmi pozitivní reakcí z řad středoškolských učitelů a vedly 
i k návrhu, zda Eva Kuťáková neuvažuje o vytvoření metodické příručky pro 
výuku klasických jazyků, jež v českém prostředí schází. Letní škola se tedy 
uzavřela i výzvou do budoucna.

V sobotu 4. července se uskutečnila dopolední exkurze do interiérů leto
hrádku Hvězda, vedená Janem Bažantem. Jeho výklad se soustředil ke štu
kové výzdobě stropů v přízemí letohrádku, inspirované antickou mytologií. 
Prof. Bažant poukázal na dosud málo známé historické pozadí vzniku této pa
mátky a osvětlil především kulturní souvislosti, které působily na vznik této ev
ropsky výjimečné vnitřní výzdoby, její účel a alegorický smysl, ale i její kom
plikovanou vnitřní strukturu, jež organizuje náměty do významových skupin 
a jež ovlivňuje také kompozici každého mytologického výjevu.

Hana Bouzková - Alena Sarkissian (Praha)
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Diplomové práce z klasické filologie, 
klasické archeologie, starověkých dějin, 
antické filosofie, latinské medievistiky, 
neolatinistiky a novořečtiny obhájené 
na českých a slovenských univerzitách 
v roce 2008/2009

I,
FF UK V Praze - Ústav pro klasickou archeologii 

(připravil Jiří MUSIL)
Magisterské diplomové práce

Autor: Jitka DOLEŽALOVÁ
Název: Pozdněřímské skleněné lampy
Vedoucí práce: doc, PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Obor: klasická archeologie

Počet stran: 63, 39 obrázků
Práce si klade za cíl popsat a zhodnotit skleněné lampy doby pozdněřímské 
a doby raněbyzantské, jejich postupný vznik a vývoj. Součástí práce je i popis 
předmětů souvisejících s užíváním lamp, shrnutí jejich funkce a výhod a ne
výhod oproti lampám z ostatních materiálů. Důležitou součástí práce je kata
log tvarových typů lamp a jejich porovnání s nálezy na lokalitách s největšími 
nalezenými soubory lamp.

Autor: Stanislava KUČOVÁ Obor: klasická archeologie
Název: Etruské sakrální okrsky archaického a klasického období
Vedoucí práce; doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. Počet stran; 76, 154 obrázků
Práce se zabývá zásadami etruského členění prostoru a orientací kultovních 
staveb. Popisuje architekturu etruských chrámů, konstrukci sloupů, stavební 
materiály a odlišnosti od chrámů řeckých. Věnuje se i oltářům. Shrnuje různé 
přístupy k etruským chrámům a názory na jejich vývoj. Nakonec uvádí příkla
dy jednotlivých chrámů v Etrurii.

Autor: Petr MIKULKA Obor: klasická archeologie
Název: Římské kupolové centrály ve volné imperiální architektuře
Vedoucí práce: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Počet stran; 128, 169 obrázků
Práce se zaměřuje na volné stavby (tj. takové, které stály samostatně, případ
ně byly připojeny k jiným budovám, avšak zachovávaly si vlastní autonomii

AVRIGA-ZJKF 52, 2010, s. 107-119AVRIGA-ZJKF 52, 2010, s. 105-106



a účel) vzniklé od pozdněrepublikánské doby až po dobu pozdněcísařskou 
a popisuje jen centrály s kupolí z litého zdivá anebo cihel. Předmluva nasti
ňuje vývoj této architektury koncem republiky zejména v neapolské oblasti, 
hlavní část výkladu se soustřeďuje na nej významnější stavby tohoto typu z cí
sařské doby počínaje římským Pantheonem a Honoriovým mausoleem konče. 
Další část práce pak pojednává o antické myšlenkové reflexi staveb s kruho
vým půdorysem a kupolovou klenbou a předkládá jejich typologickou a struk
turální analýzu.

Autor: Barbora WEISSOVÁ Obor: klasická archeologie
Název: „Antičnost versus klasičnost“ ve 20. letech 20. století v československé

architektuře
Vedoucí práce: Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. Počet stran: 87, 73 obrázků
Architektonický vývoj v Československu ve 20. letech 20. století byl velmi 
komplikovaný. Setkává se zde mnoho různých směrů, ale nakonec se větši
na architektů přiklání k funkcionalismu. Obrací se přitom na jeho zakladate
le, Švýcara Le Corbusiera. Ten se překvapivě inspiroval mnohými architek
tonickými zásadami antického Řecka a Říma. V jeho duchu pokračují i naši 
tvůrci a zabývají se aplikací starých forem do nové doby s použitím zcela no
vých materiálů. Práce se zabývá myšlenkovým světem zmiňovaného období 
ve vztahu k antice.

Autor: Michaela ZYKOVÁ Obor: klasická archeologie
Název: Antické chrámové průčelí v novoklasicistni architektuře českých zemí 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. Počet stran: 86, 142 obrázků
Práce se zabývá problémem antického chrámového průčelí, které zde nepřed
stavuje pouze prvek antické architektury, ale jako část antického chrámu repre
zentuje a ztělesňuje antickou kulturu. Autorka rozvíjí problém vztahu klasicis
mu (jako uměleckého slohu přelomu 18. a 19. století) k antické architektuře, 
což dokládá na výskytu a podobě citace chrámového průčelí v novoklasicistni 
architektuře českých zemí. Pozornost je věnována závislosti klasicistní archi
tektury na antických vzorech, směrům inspirace a vlivům, které ovlivňovaly 
klasicistní architekty. Také je probírána celková problematika klasicistní archi
tektury v našich zemích.
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II,
FF UK V Praze - Ústav filosofie a religíonistíky 

(připravil Jiří RŮŽIČKA)
Magisterské diplomové práce

Autor: Antonín ŠÍMA Obor: filosofie
Název: Nauka o principech u Filoláa z Krotónu a pýthagorejstvi v 5. st. př. n. l. 
Vedoucí práce: doc. Filip Karfík, Ph.D. Počet stran: 110

Práce je věnována nauce o principech u Filoláa z Krotónu a u pýthagorejců 
v referátech Aristotelových pojednání. Jejím cílem je prozkoumat tuto nauku 
v zachovaných zlomcích Filoláa z Krotónu a určit, jaké principy popisoval 
a jaký status měly v kontextu předsókratovských kosmologických nauk. Výsle
dek tohoto zkoumání je v práci vztažen k pýthagorejské nauce. Filoláovy zlom
ky představují základní pár opozit omezené a neomezené, které konstituují řád 
přírody. Jejich jednotícím prvkem je princip kosmické harmonie. Výsledkem 
této práce je představení Filoláa z Krotónu jako myslitele, který naukou o prin
cipech nevybočuje z kontextu předsókratovských nauk o přírodě a jeho kos
mologie v základních bodech koresponduje s pýthagorejskou naukou o prin
cipech v Aristotelových referátech.
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III.
PedF UK - Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

(připravila Jana KEPARTOVA)
Bakalářské diplomové práce

Autor: Veronika VONDROVÁ Obor: dějepis
Název: Pohled na císaře Augusta v beletristickém zpracováni
Vedoucí práce: doC. PhDr. Jana Kepartová, CSc. Počet stran: 61

Autorka analyzuje román německého spisovatele Philippa Vandenberga (vl. 
jm. Hans Dietrich Hartel) Tajné deníky císaře Augusta, porovnává jej s docho
vanými prameny, zařazuje informace v něm obsažené do historického kon
textu a zkoumá, do jaké míry se jeho autor odchyluje od skutečnosti, aniž by 
přitom snižovala hodnotu Vandenbergova díla jako historického románu. Jde 
o svým způsobem užitečné komentáře k románu, které mohou být využity 
v hodinách dějepisu.

Autor: Eva BORSKÁ Obor: dějepis
Název: Krize římské republiky a její obraz v mains treamovém filmu
Vedoucí práce: Mgr. Robert Škopek Počet stran: 87 + přílohy
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Autorka se zabývá vztahem mezi historickou skutečností a jejím ztvárněním ve 
filmu, a to na konkrétních případech dvou osobností - Spartaka a C. lulia Cae- 
sara. Práce se zaměřuje na čtyři filmy - na televizní film Julius Caesar z roku 
2002 a koprodukční britsko-ítalský seriál Řím z roku 2005 pro osobu Caesaro- 
vu a dva filmy z roku 1960 a z roku 2004 s názvem Spartacus.

Magisterské diplomové práce
Autor: Karolina BORSKÁ Obor: dějepis
Název: Výchova chlapců ve Spartě. Obraz agógé v athénské historiografii v kon

textu spartsko-athénského soupeření
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc, Počet stran: 110 + obr. přílohy
Autorka se snaží sumarizovat dostupné informace týkající se agógé, výchovy 
spartské mládeže, tyto informace analyzovat, zařadit do historického kontextu 
a poskytnout co možná plastický obraz života a výchovy mládeže ve Spartě. 
Po nutných kapitolách uvádějících do problematiky (otázka pramenů a litera
tury, charakteristika dórské a iónské obce atd.) líčí výchovu spartských chlap
ců chronologicky od prvních let života až po dospělost.
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IV.
FF MU v Brně - Ústav klasických studií 

(připravila Katarina PETROVIČOVÁ)
Bakalářské diplomové práce

Obor: novořecký jazyk a literaturaAutor: Hana COUFALOVA 
Název: Pinelopi Delta a Velká myšlenka 
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. Počet stran: 42

Tématem práce je rozbor vlivu Velké myšlenky na romány Pinelopi Delta 
s byzantskou tematikou. Cílem bylo na základě vlastní četby byzantské trilo
gie i nastudování sekundárních pramenů zhodnotit, do jaké míry a jakým způ
sobem se odrazila dobová ideologie v románech této autorky dětské literatury.

Autor: Lubica FAFRÁKOVÁ Obor: novořecký jazyk a literatura
Název: Spoločenská kritika a satira v poviedkovej tvorbě Emmanuela Roidisa 
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. Počet stran: 62

Témou bakalárskej práce je spoločenská kritika a satira v poviedkovej tvorbě 
Emmanuela Roidisa. Ciefom bolo poukázať na túto menej známu časť spiso- 
vatefovej literámej tvorby, na jej charakteristické prvky, ktorými sů satira a kri
tika, ich spósob používania a autorov záměr.

Autor: Beáta KAVCZOVÁ Obor: novořecký j azyk a literatura
Název: Giorgos Theotokas a jeho pohl’ad na ithografiu
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. Počet stran: 49
V prvej časti práce je představený grécky prozaik Giorgos Theotokas, jeho 
osobnosť a literáma tvorba, ďalej literámy směr ithografia (žánrová povied- 
ka), ktorý vládol v gréckej literatůre přibližné 50 rokov. Podfa eseje Slobodný 
duch od Theotokasa je prezentovaný jeho názor na tento literámy směr. V dru- 
hej časti je analyzovaná jedna žánrová poviedka od Andreasa Karkavitsasa, vý
znamného predstavitefa tohto směru.

Autor: Helena ŠIROKÁ Obor: novořecký jazyk a literatura
Název: Změna postavení žen v řecké poválečné literatuře, Margarita Lybera-

ki: »Psathina kapela«
Vedoucí práce: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová Počet stran: 47
Cílem této práce je analýza nových témat, symbolů a motivů v řecké ženské 
poválečné literatuře a jejich srovnání s literární tematikou období meziváleč
ného. Nové motivy jsou předvedeny na rozboru prozaického díla Psathina ka
pela autorky Margarity Lyberaki.

Autor: Paris VASILIADIS Obor: novořecký jazyk a literatura
Název: Andreas Kalvos v esejích Odyssease Elytise a Jorgose Seferise 
Vedoucí práce: Mgr. Nicole VotaVOvá Sumelidisová Počet stran: 46
Autorka se v práci zabývá řeckým básníkem Andreasem Kalvosem a jeho tvor
bou, zejména jazykovým rozborem, stavbou a tematikou dvaceti ód, básníko
va nej významnějšího díla. Jádrem práce jsou rozbory studií Kalvosova díla, 
jejichž autory jsou Odysseas Elytis a Jorgos Seferis. Na závěr autorka pouka
zuje na některé společné znaky Kalvosových sbírek ód právě s díly Seferise 
a Elytise.

Magisterské diplomové práce
Autor: Mariana ČÍŽKOVÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název: Počátky římské veršované satiry, C. Lucilius
Vedoucí práce: doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. Počet stran: 94
Práce se zabývá postavou básníka C. Lucilia a jeho vztahem k počátkům řím
ského literárního žánru - veršované satiry. Ukazuje, proč je právě C. Lucilius 
označován za jejího zakladatele. Dotýká se i společenské, politické a literár
ní situace Říma v druhé polovině 2. století př. n. 1., protože autor satir je vždy 
bezprostředně spjat se svým okolím. Z dochovaných 1400 zlomků Luciliova
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díla důkladně analyzuje fragmenty týkající se kritiky, a ty dále dělí podle ná
mětu do několika kategorií.

Autor: Diana KALCOJANISOVÁ Obor: novořecký jazyk a literatura
Název: Velikonoční zvyky v díle A. Papadiumandise
Vedoucí práce: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Počet stran: 67

Tématem práce je úloha velikonočních zvyků v díle Alexandra Papadiamandi- 
se (1851-1911), světce řecké literatury, který je právem považován za zaklada
tele mravoličné povídky. Cílem je vybrat a popsat Papadiamandisovy veliko
noční povídky, které nejlépe vyjevují venkovský život, obřadnost tohoto nej- 
důležitějšího řeckého náboženského svátku, a zároveň detailně popisují jed
notlivé zvyky a mravy.
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Autor: Ilona MÜLLEROVA
Název: Proměny Héraklea v dramatu
Vedoucí práce: Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Obor: latinský jazyk a literatura

Počet stran: 75

Práce se věnuje postavě Héraklea, který se na jedné straně ukazuje jako civi
lizační hrdina zbavující lidi všech nestvůr a na straně druhé jako neomalený 
hromotluk a náramný jedlík. Na vybraných dramatech je ukázáno, co v Hé- 
rakleově životě hraje důležitou roli - práce se pokouší o Hérakleovu literární 
biografii. Nejprve je nastíněno samotné zrození Héraklea v podání Hésioda, 
Plauta, Ovidia a Lúkiána. V dalších kapitolách je Héraklés představen Eurí- 
pidovým Hérakleem, Sofokleovými tragédiemi Tráchíňanky a Filoktétés. Po
myslnou tetralogii o Hérakleovi uzavírá Euripidova?lZtó7A, jelikož byla uvá
děna na čtvrtém místě místo satyrského dramatu. V dalších kapitolách je Hé- 
rakleův příběh stručně doplněn i moderním zpracováním českého dramatika 
Otokara Fischera Herakles a loutkovou hrou Herkules z dílny českého loutka
ře Matěje Kopeckého.

Autor: Anna SMÉKALOVÁ Obor: latinský jazyk a literatura
Název: Kronika pražského kanovníka Vincencia. Edice a studie ke stylistice 
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Počet stran: 50-1-49

Práce se zabývá dílem pražského kanovníka Vincencia píšícího ve druhé polo
vině 12. století. Dělí se na dvě části. Ve druhé se nachází textověkritická edi
ce Vincenciovy kroniky, v první úvod k edici, jenž se skládá z dějin výzkumu 
Vincenciovy kroniky a rozsáhlejší studie k stylistice. Práci doplňuje ediční po
známka a seznam literatury.

Autor: Věra ŠMÍDOVÁ Obor: novořecký j azyk a literatura
Název: Jorgos Joannu - mezi poezií a prózou
Vedoucí: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová Počet stran: 79

Práce představuje řeckého básníka a prozaika Jorgose Joannu, jehož tvor
ba spadá do doby po druhé světové válce. Obsahuje stručný popis historické
ho a kulturního vývoje jeho rodného města Soluně, se kterým je úzce propo
jeno jeho dílo. Dále seznamuje čtenáře s autorovou básnickou tvorbou a širo
kou škálou jeho prozaické tvorby z hlediska literárních žánrů a rovněž se za
bývá vlivy, jež na autora působily. Zvláštní pozornost je věnována novému li
terárnímu druhu, který v sobě slučuje prvky mnoha prozaických forem a kte
rý Joannu nazval pezografima, tj. krátký prozaický text. Cílem práce je rozbor 
autorových prozaických textů na základě četných ukázek jeho děl a zdůrazně
ni motivů, které jsou pro jeho dílo stěžejní.
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FF UP v Olomoucí - Katedra klasické filologie 
(připravila Ivana KOUCKÁ)

Bakalářské diplomové práce
Autor: Ladislav MACH Obor: latinská filologie
Název: Petroniovo »Satyrikon« a Fitzgeraldův » Velký Gatsby«
Vedoucí práce: PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. Počet stran: 33

Základní rámec práce tvoří pasáže podávající biografický a literáměhistorický 
nástin obou srovnávaných autorů. Její těžiště pak spočívá v komparaci obou 
děl a hledání nejen vnějškových a typologických, nýbrž i vnitřních, lze říci ge
netických souvislostí. Jak plyne z Fitzgeraldovy korespondence, román Velký 
Gatsby nese přímou inspiraci Petroniem. Navzdory časové vzdálenosti mezi 
srovnávanými romány a zcela odlišnému společenskému kontextu, ve kterém 
vznikly, upozorňuje bakalářská práce na řadu zajímavých paralel: od podob
ného sociálního původu obou hrdinů, který determinuje jejich jednání i spole
čenské přijetí, až po analogie ve způsobu vyjadřování.

Autor: Soňa VYMAZALOVÁ
Název: Proměny řecké literatury v mytologii 
Vedoucí práce: PhDr. Jan Janoušek

Obor: latinská filologie

Počet stran: 45

Práce se zaměřuje na srovnání zobrazení postavy mytické Élektry v dílech 
Aischyla, Sofoklea a Eurípida a na tomto příkladu se potom pokouší obecně
ji charakterizovat vývoj zobrazování ženy v řecké literatuře, s odkazy na čet
ná další díla. Člení se v zásadě na dvě hlavní části: analýzu textů zmiňova-
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ných tragiků a studii o postavení ženy ve starověkém Řecku od archaického 
období až po helénismus. K nim je na závěr celkem volně připojena kompara
ce klasického zpracování postavy Élektry s jejím ztvárněním v dramatu Euge- 
na 0’Neilla Smutek sluší Elektře.

Magisterské diplomové práce
Autor: Ivana HOFÍRKOVÁ Obor: latinská filologie
Název: Giovanni Boccaccio - »Genealogiae deorum gentilium libri«
Vedoucí práce: PhDr. Lubor KySUCan, Ph.D. Počet stran: 79
Autorka nejprve zmiňuje okolnosti sepsání Genealogiae a seznamuje čtená
ře se základními fakty z Boccacciova života i s dobou, ve které tvořil. Jádrem 
práce je poměrně obsáhlý překlad opatřený komentářem. Z patnácti knih díla si 
I. Hofírková vybrala knihy VIII. a XIV., aby demonstrovala úzce mytologický 
zaměřený charakter první, obsáhlejší části (knihy I.-XIII.), oproti polemicko- 
apologeticky koncipované části závěrečné (knihy XIV.-XV), v níž se dají ro
zeznat Boccacciovy vlastní literární, tvůrčí schopnosti. Komentář k oběma 
knihám informuje o autorových zdrojích a způsobu jejich využití a analyzu
je jeho pojetí antické mytologie, některá spisovatelova omezení a útočný styl 
užitý při obhajobě poezie.
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VI.
FF UP v Olomoucí - Katedra historie 

(připravila Ivana KOUCKÁ)
Bakalářské diplomové práce

Autor: Gabriela FARONOVÁ Obor: historie
Název: Antičtí autoři v knihovně olomouckého biskupa Karla II. z Liechten- 
steina-Castelkorna
Vedoucí práce: PhDr. Ivana Koucká Počet stran: 111

Práce nejprve přibližuje osobnost Karla II. z Liechtensteina-Castelkoma a ro
zebírá jeho korespondenci dokládající zájem olomouckého biskupa o nákupy 
knih i shromažďování reprezentativního souboru antických autorů. Jádrem prá
ce je analýza katalogu knih k roku 1691 a všech děl antických autorů, které se 
v biskupově knihovně dochovaly. Autorka se především koncentruje na popis 
a rozbor jejich současného stavu, míst vydání a tiskařské produkce antické li
teratury, její současné umístění v Kroměříži i na problematiku ex libris. V dal
ší části se pokouší o předběžný rozbor tematického zastoupení antických auto
rů a v závěru práce podává jejich soupis.

Magisterské diplomové práce
Autor: Eva KOLÁŘOVÁ Obor: historie
Název: Kleopatra VII. v české kultuře po roce 1918
Vedoucí práce: PhDr. Ivana Koucká Počet stran: 139
Autorka se snaží postihnout všechny základní podoby různých forem umělec
ké tvorby, ve kterých se postava Kleopatry VII. v české kultuře po roce 1918 
objevuje (historický román, knihy pro děti, detektivky, dramata, divadlo, hud
ba, muzikály, film, obrazy) a zkoumá rovněž případný vliv soudobých událos
tí na představení její osobnosti i historických reálií z dějin starověkého Egyp
ta. Podstatné části práce také věnuje historické věrohodnosti informací podá
vaných o životě Kleopatry VIL v analyzovaných dílech, a proto v samostatné 
první kapitole přibližuje její životní osudy, zejména „notoricky známé“ udá
losti i historiky dosud neobjasněná sporná místa jejího života.
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VIL
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě - 

Ustav historických věd
(připravila IVANA KOUCKÁ)
Bakalářské diplomové práce

Autor: Radek HOCHMAL Obor: historie
Název: Řecké věštírny a Jejich role v náboženském a politickém životě řeckých

poleis
Vedoucí práce: PhDr. Karla Vymětalová Počet stran: 56
Práce se opírá především o české překlady četných antických pramenů, z nichž 
autor velice často cituje. Obsahuje výklad nejen o roli věštíren v kolonizačním 
procesu, v době řecko-perských válek a války peloponéské, ale také obecnější 
části koncentrované na strukturu pokládaných otázek (např. vyhýbavé a lsti
vé otázky) a jejich interpretaci orákuly (např. falešné a vymyšlené odpovědi). 
V závěru se autor stručně koncentruje také na skepsi některých antických au
torů k věštbám a jejich kritiku věštíren.

Magisterské diplomové práce
Autor: Tomáš KNITTL Obor: historie
Název: Vztahy mezi římskou a parthskou říší v období 1. st. př. n. l. — 3. st. n. l. 
Vedoucí práce: PhDr. Karla Vymětalová Počet stran: 150

Autor se věnuje nejenom dějinám parthské říše, ale zkoumá detailně i různé 
podoby vzájemných kontaktů Parthů a Říma. Na základě důkladného rozboru
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pramenů i cizojazyčné odborné literatury (převážně v angličtině) analyzuje je
jich příčiny i důsledky nejen pro Řím a Parthy, ale také pro okolní svět. Zvo
lený přístup se projevuje zejména v kapitole o Crassově vojenském tažení na 
východ a bitvě u Carrh. Důležitou součást práce tvoří také pasáže věnované 
vojenské výzbroji a výstroji římské i parthské armády a jejích válečné taktice.

Autor: Hana PLAČKOVÁ Obor: historie
Název: Dějiny starověkého Říma v učebnicích pro základní a střední školy v le

tech 1945-2005
Vedoucí práce: PhDr. Karla Vymětalová Počet stran: 134
Hlavním cílem práce bylo sledovat římské dějiny z pohledu českých a sloven
ských autorů učebnic. Na základě analýzy jejich formální a obsahové strán
ky rozdělila autorka vlastnosti učebnic na ty, které byly nějakým způsobem 
ovlivněny vývojovými změnami let 1945-2005, a na ty, které byly do učebnic 
zařazeny zejména rozhodnutím autora. Díky použité metodologii autorka po
stihla ve třech základních etapách vydávání učebnic (1945-1948, 1948-1989, 
1989-2005) změny ovlivněné zejména politickým vývojem i rozvojem poly
grafického průmyslu. Zkoumání učebnic pak také propojila i s dalšími školní
mi pomůckami, jako jsou pracovní sešity a atlasy.
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Práca sa zaoberá literámymi pamiatkami z 2. polovice 1. st. před n. 1., v ktorých 
sa nachádzajú zmienky o mágii. Autoři vybraných diel sú: Q. Horatius Flaccus,
P. Vergilius Maro, Albius Tibullus a Sextus Propertius. Práca sa skládá z teo- 
retickej časti pojednávajúcej o antickej mágii a praktickej časti. V tej sú rozo- 
braté jednotlivé ukážky z literárnych diel a porovnané s gréckymi magický
mi papyrusmi. K vybraným ukážkám boli nájdené viaceré neliterárne paralely.

Autor: Eva SERAFINOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov: Andrej z Kréty: »Homiliae I-IV in nativitatem Beatae Mariae Virginis«

(analýza štýlu a jazyka)
Vedúci práce: Mgr. Wojciech Sowa, Ph.D. Počet stran: 85
Práca sa zaoberá štyrmi horaíliami byzantského autora Andrej a z Kréty, vý
znamného kazatefa a cirkevného básníka, k Sviatku narodenia preblahoslave- 
nej Panny Márie, a analyzuje ich jazyk a štýl. Prácaje rozdělená do piatich ka
pitol, v ktorých ponúka teoretické východiská k byzantskej homiletike, životo
pisné údaje o autorovi, rukopisná tradíciu a vydania spracovávaných homílií; 
v hlavnej časti je předložená podrobná jazykovo-štylistická analýza 1. a 4. ho- 
mílie spolu so spracovaním slovnej zásoby všetkých štyroch homílií. Na zákla
de vypracovaných analýz autorka dospěla k výsledku, že homílie sú napísané 
vo vysokom štýle a slovná zásoba sa přibližuje klasickej gréčtine.
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VIII.
FF UK v Bratislavě - Katedra klasickej a semítskej filologie 

(připravila Jana GRUSKOVÁ)
Magisterské diplomové práce

Autor: Jozef KORDOŠ Odbor; klasické jazyky
Názov: Cassius Dio a jeho dielo
Vedúci práce: Mgr. Wojciech Sowa, Ph.D. Počet stráň: 59
Práca sa dělí na dve časti, z ktorých prvá sa zaoberá životom a kariérou římské
ho historiografa gréckeho původu Cassia Diona, vznikom a kompozíciou jeho 
diela Římské dějiny, textovou a rukopisnou tradíciou. Pozornost’ sa venuje tiež 
prameňom, z ktorých Dio pravděpodobně čerpal ako aj jeho miestu v širšom 
kontexte antickej historiografie. Druhá časť práce obsahuje slovenský překlad 
XLIX. knihy Římských dějin.

Autor: Ema PAVLÁKOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov: Mágia očami vybraných literárnych autorov 2. polovice 1. st. před n. l.

a jej neliterárne paralely
Vedúci práce: Mgr. Wojciech Sowa, Ph.D. Počet stráň: 63

IX.
FF PU v Prešove - Inštitút románských a klasických filológií 

(připravila Erika BRODŇANSKÁ)
Bakalářské diplomové práce

Autor: Ivana DUJAVOVÁ Odbor: latinský jazyk a literatúra
Názov: Anchises a jeho úloha pri Aeneovej ceste do Itálie
Vedúci práce: Mgr. Erika Brodňanská, Ph.D. Počet stráň: 36
Anchises patri bezpochyby k ústredným postavám Vergiliovho eposu Aeneis. 
Je nositel’om cností, ktoré bolo třeba v Říme obnovit’, a ako taký má nenahra- 
ditefnú úlohu pri Aeneovej ceste do Itálie a jeho zakladatel’skom diele. Ciel’om 
práce bolo na základe čítania a rozboru Vergiliových veršov sledovat’ a charak- 
terizovať postavu Anchisa. Autorka sa na něho snaží pozrieť z různých uhlov 
pohl’adu - venuje sa vzťahu medzi Anchisom a jeho synom Aeneom, všímá si 
Anchisa ako radcu a zaoberá sa tiež vzťahom Anchisa k bohom a k priatel’om. 
V závere sa pokúša o celkové zhmutie a zhodnotenie Anchisovej úlohy, ako 
jej vyplynuli z jednotlivých aspektov, ktoré si vo Vergiliovom diele všímala.
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Autor: Michaela CHMELOVÁ Odbor: latinský jazyk a literatůra
Názov:. Obraz cisára Claudia v dielach antických a sůčasných autorov.
Vedúci práce: doc. PhDr. František Šimon, CSc. Počet stráň: 42

Vo svojej práci sa autorka snaží podať komplexný obraz cisára Claudia, všímá 
si jeho súkromný život, ale i literámu a politickú činnost’. Vychádza pri tom 
z diel dvoch antických autorov, Tacita a Suetonia, ale i súčasnej, prevažne li- 
terámovednej, literatúry. Porovnává minulý a dnešný pohFad na Claudia, po
dává tiež vlastně hodnotiace úsudky, ktoré napovedajú o autorkinom pozitív- 
nom vzťahu k tomuto cisárovi.

Magisterské diplomové práce
Autor: Anabela OBYŠOVSKÁ Odbor: latinský jazyk a literatura

118 Diplomové práce z klasické filologie ... obhájené ... v roce 2008/2009

Názov: Apolón v rimskej poézii
Vedúci práce: Mgr. Erika Brodňanská, Ph.D. Počet stráň: 103

Autorka podává v práci komplexný a ucelený pohl’ad na boha Apolóna 
a jeho kult v rimskej společnosti. Podobu tohto kultu sa snaží zrekonštruovať 
prostredníctvom interpretácie diel vybraných římských básnikov. Vyčerpáva- 
júco skúma ich vnímanie a nazeranie na Apolóna - všímá si jeho fyziognómiu, 
rodinu, atribúty, oděv a predmety, s kterými prichádza do styku, miesto jeho 
póvodu a tiež vlastnosti a přívlastky, kterými je charakterizovaný, nezabúda 
ani na najrozmanitejšie vzťahy, do kterých tento boh vstupuje.

FF TU v Trnavě - Katedra klasických jazykov 
(připravila Lenka FIŠEROVÁ) 
Magisterské diplomové práce

la na úskalia překladu tragédie, ale aj na fakt, že prekladov dramatickej tvorby 
z tohto obdobia je na Slovensku ešte stále málo.

Autor: Tatiana ILKOVÁ Odbor: klasické jazyky
Názov: Conradi Celtis Liber amorum secundus et imitatio Ovidiana
Vedúci práce: Mgr. Jozef Kordoš Počet stráň: 80 + obrazová příloha.
Diplomantka sa věnovala prvému Vúbostnému básníkovi německého humaniz- 
mu Conradovi Celtisovi a jeho tvorbě. V úvode ponúkla pohl’ad na život dvoch 
básnikov - Celtisa a jeho antického vzoru, Ovidia. V nasledujúcich kapitolách 
porovnala humanistická milostná elégiu s antickou, ktorú ilustrovala na Ovi- 
diovom diele. Poukázala na fakt, že Celtis bol u nás pomeme neznámy a málo, 
ak vóbec, překládaný autor. V práci sa nachádza aj autorkin překlad druhej kni
hy jeho Amores s precíznym poznámkovým aparátom. V závere skonšta- 
tovala, že nemecký humanista sa sice svojim dielom přibližuje Ovidiovi, ale 
svoje Amores přetkal vlastnou originalitou i kreatívnosťou.

Autor: Martin ÍCRÁLOVIČ Odbor: klasické jazyky
Názov: Obraz prepustencov v dielach »Annales« P. Cornelia Tacita a »Histo

riae« C. Sallustia Crispa
Vedúci práce: prof PhDr. Daniel Škoviera, Ph.D. Počet stráň: 73

Otázka prepustencov a pohl’ad na ňu u dvoch římských historikov boli témou 
tejto práce. Před samotným porovnáním historických diel diplomant osvět
lil sociálně poměry v Itálii na konci republiky, zaoberal sa rozdělením otro- 
kov, podmienkami a formami ich prepustenia. Problematiku preskúmal naj- 
prv v diele P. Cornelia Tacita a následné v diele C. Sallustia Crispa. V záve
re poukázal na skutočnosť, že zákonné možnosti prepustenia otrokov neplni
li svoju fimkciu dostatočne a často boli nahrádzané neschválenými spósobmi.
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Autor: Ivana DUBCOVÁ
Názov: Překlad a analýza tragédie »Arsinoe» 
Vedúci práce: Mgr. Erika Juříková, Ph.D.

Odbor: klasické jazyky

Počet stráň: 94
Predmetom práce bol překlad a jazykovo-obsahová analýza školskej hry Ar
sinoe, ktorá vyšla v roku 1730 v Trnavskej univerzitnej tlačiami. Autorka sa 
v práci zaoberala nielen charakteristiku jezuitského divadla, ale krátko sa věno
vala aj Společnosti Ježišovej a jej úlohe vo vývoji uherského školstva. V jád
ře práce analyzovala divadelnú hru, skúmala poměr k pramenu - Výběr z dě
jin Filipa Macedonského od M. Juniana Justina a ponukla aj jazykové a šty- 
listické prostriedky charakteristické pre tento žáner. Súčasťou práce je aj sa
motný text drámy paralelný s latinským textem. V závere študentka poukáza-
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