
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Jitky Doležalové, 
Římská ba/samaria na základě sbírek v moravských muzeích. 
Praha 2007, počet stran: 49, 11 obrázků a 11 barevných fotografických tabulek. 

Autorka si pro svou práci vybrala soubor drobných římských skleněných nádob ze 

sbírek Městského muzea v Moravské Třebové, Vlastivědného muzea v Olomouci a 

sbírku Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se vesměs o 

sbírkové předměty, jejichž přesná provenience a nálezové okolnosti (kromě 

obecného určení oblasti) nejsou známy. V úvodní části práce se autorka zevrubněji 

věnuje produkci skla od jeho počátků až do pozdně římského období, stručně se 

zabývá sklářskými technologiemi do vynálezu sklářské píšťaly i po jejím zavedení do 

produkce - nejstarší příklady pocházejí z hrobů v Izraeli pravděpodobně již ze 70. let 

1. století př. Kr. Další části 4. kapitoly popisují sklářské pece a jejich provoz, sklářské 

píšťaly a další nástroje, potřebné pro formování skla a finalizaci nádob. Závěr 

kapitoly je věnován složení sklářského kmene a jeho nejčastějším příměsím. 

Technologické postupy J. Doležalová konfrontuje také s literárními prameny, 

především s Pliniem. 

Následující 6. kapitola pojednává o balsamariích, unguentariích a jejich 

typologii. Tyto zpravidla drobné nádobky, určené k především k přechovávání 

parfémů, navazují na starší hliněné předlohy a v římském světě se s nimi setkáváme 

hlavně od konce 1. století př. Kr. Vlastní typologie balsamarií je stanovena na 

základě tvaru jejich těla, hrdla a okraje; autorka uvádí celkem 18 hlavních typů často 

s variantami. 

Hlavní část práce tvoří samotný katalog, kde je shromážděno 18 exemplářů 

skleněných balsamarií (9 z Městského muzea v Moravské Třebové, 5 

z Vlastivědného muzea v Olomouci a 4 z Katedry historie UP v Olomouci). Každému 

souboru předchází stručná kapitola, věnovaná historii sbírky a způsobu, jímž byla 

balsamaria získána. Následuje podrobný popis exemplářů a jejich datování. 

Práci je nutné vytknout nedostatečné provázání katalogu s obrazovou částí -

zde nejsou uvedeny popisky, chybí také případný seznam vyobrazení a odkazy v 

textu. Není tak zřejmé, zda se na obrázcích nalézají balsamaria z moravských sbírek, 

či zda jde o ilustrace k jednotlivým typů. Dotyčné exempláře se zřejmě nalézají na 

fotografických tabulkách (ale i zde popisky chybí) a lze se tedy jen dohadovat, že na 



tab. 10 a 11 jsou zobrazeny téže předměty. Některé tituly se autorce zřejmě 

nepodařilo dohledat - např. pozn. 38 na str. 22, kde chybí rok vydání (podobně 

v seznamu literatury). 

Bakalářskou práci J. Doležalové je třeba hodnotit kladně především z hlediska 

zpracovaného materiálu, originálů římských skleněných nádob, dosud většinou 

nepublikovaných. Autorka prokázala schopnost orientovat se v odborné literatuře, 

práce s materiálem, jeho utřídění a katalogizaci. I přes uvedené připomínky splnila 

nároky, kladené na bakalářské práce a proto považuji předloženou bakalářskou práci 

za vhodný podklad pro obhajobu. 

PhDr. Jiří Musil, PhD. 


