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Římská balsamaria na základě sbírek ,. mora\"Sk~'ch muzeích 

Práce pojednáYá o balsamariích napřed obecně. zab~'yá se y~'yojem keramického typu od 

helénistického po raně římskou dobu. kdy nastupují a přeyažují až do pozdně římského 

období balsamaria skleněná. Autorka sleduje Dejich \'~'lIoj na základě základních prací a 

katalogu o sbírkách skleněn~'ch nádob \ PO~'ní i jinde. práyem \'ycházi pro obecnou 

chronologii z typologie IssingsoYé a z hlayních katalogu syětoY~ch sbírek (zejména 

po~·nsk~"Ch). přihlédla i k pracím y Journal oť Glass Studies. 

Pak se Yěnuje podrobně balsamariím ye sbírkách y morayské Třebo\é a \ Olomouci 

ye Vlastiyědném muzeu a na katedře historie Lniyersity Palackého. Podala jejich pečliyé 

popisy. uwdla údaje o jejich získání. pokud byly k dispozici a také o jejich dochoyání. 

Opomněla tu jako brožura yydan~' katalog J. Beneše a Z. Trňáčkoyé. kter~ zachytil 

olomouckou sbírku asi před dvaceti lety. 

Vysoko lze zhodnotit úsilí o zpracování málo atrakti\ní kategorie předmětu z autopsie. 

pečliyou dokumentaci fotografickou i kresebnou \ muzejních sbírkách jak oboll 

olomouck~·ch. tak \ Mora\ské Třebo\é. kterou autorka dastně sama i .. obje\ila·· pro širší 

yeřejnost a o které i uspořádala před několika lety \~sta\'u . 

Nedostatkem je chybění yzájemn~ch odkazu mezi katalogem a ilustrační částí. chybí 

také noyá literatura. klasifikující podrobněji i bal samaria (zejména skleněná) než práce 

klasické autorkou citoyané. Zejména i no\á zjemněná klasifikace balsamarií podána několika 

autory ye sbornících \ydá\an~"Ch Centre Méditerranée y Lyonu a také badateli pracujícími 

y S~T;i a y Libanonu: část prací je i časopise BAAL. kter~ je \ naší knihoyně. a další isoll 

shrnuty y publikaci našich \~'zkumu \ Beirutu \ časopise Eirene. 

V celku jde o solidní materiálovou práci. \e které autorka prokázala schopnost ylastního 

přístupu k tématu. píli a mačné úsilí \ oblasti spráyné klasifikace materiálu. Práci lze plně 

doporučit k obhajobě. 
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