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I. Stručná charakteristika práce
   Třebaže  téma  bezbožnosti  v  klasických  Athénách  představuje  v  oboru  dějin  starověku  již
dlouhodobě poměrně hojně diskutované téma, v české historiografii je dosud téměř opomíjeno. O to
větší uznání si zaslouží, pokud se jej ve své disertační práci chopí nadějný badatel. Lze tedy říci, že
téma  disertace  Mgr.  Matěje  Novotného  je  současně  exotické  a  badatelsky  nanejvýš  potřebné.
Novost a význam práce doktoranda se však neomezují pouze na volbu tématu, ale projevují se i
zvolenou metodologií a badatelským přínosem.

   Disertační práce je  monografickou studií  založenou na precizní  historiografické metodologii.
Práce je  nadstandardního rozsahu, tvoří  ji  292 stran autorského textu.  Těžiště  práce spočívá ve
vymezení  a  dokumentaci  postihu  bezbožnosti  v  klasických Athénách 5  a  4.  stol.  př.  Kr.  Vedle
bezbožnosti  v  tradičním  užším  slova  smyslu  autor  zkoumá  i  otázky  dalších  trestných  činů
náboženské povahy, jako byly např. svatokrádež, kácení posvátných olivovníků, znesvěcení svátků,
vyzrazení tajemství mystérií atd.. Zpracované téma je předmětem dlouhodobého zájmu doktoranda
a plně koresponduje s jeho celkovým odborným zaněřením, orientovaným na kulturní, sociální a
náboženské dějiny Athén, jak o tom svědčí jeho referáty přednesené na odborných konferencích,
odborné  studie  publikované  v  prestižních  vědeckých  časopisech  i  pedagogická  činnost.  Při
zpraování tématu autor velmi vhodně využil oba své studijní obory, tj. historii a starou řečtinu, což
mu umožnilo precizní práci s primárními prameny a jejich nejen historický, ale i filologický rozbor.

II. Stručné celkové zhodnocení práce
   Již úvodem musím konstatovat, že svého tématu se autor zhostil s maximální zodpovědností a
pečlivostí  a  předložil  tak  práci  nadstandardní  nejen  svým  rozsahem,  ale  i  formální  a
metodologickou kvalitou.  U práce vysoce oceňuji jak autorův smysl pro detail založený na pečlivé
práci  se  všemi  dostupnými  prameny  a  sekundární  literaturou,  tak  i  jeho  schopnost  vnímat
sledovanou problematiku komplexně a zasadit ji do širšího historického a náboženského kontextu
athénské společnosti. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů

1. Struktura argumentace
   Uvedené  pozitivní  hodnocení  se  týká  všech  aspektů  práce.  Autor  se  přesně  drží  v  úvodu
vytčeného cíle a veškerá jeho argumentace směřuje k jeho naplnění. Tomu odpovídá velmi logická a
přehledná  struktura  práce.  Po  úvodu,  v  němž  autor  vymezuje  předmět  práce  a  podává  nástin
dosavadního bádání, následuje kapitola, v níž přesně vymezuje řeckou terminologii bezbožnosti.
Jádro práce tvoří rozsáhlá třetí část, v níž autor anayluje jednotlivé typů projevů bezbožnosti včetně
všech  s  nimi  spojených  právních  procedur  a  pramenů,  v  nichž  jsou  doloženy.  Ve čtvrté  části
podává chronologický přehled jednotlivých projevů bezbožnosti, v závěru potom věcně shrnuje svá
hlavní zjištění.



2. Formální úroveň práce
   Práci pokládám za kvalitní a pečlivě zpracovanou i po formální stránce. Oceňuji její logickou
kompozici, kvalitní a věcný jazyk zachovávající všechny zásady odborného stylu. Práce obsahuje
všechny nezbytné  součásti  vědecké práce,  tj.  jak  rozsáhlý  a  funkční  poznámkový aparát,  tak  i
českou a  anglickou anotaci,  seznam zkratek a  vyznačuje  se  estetickou grafickou úpravu.  Autor
precizně  cituje  jak  prameny,  tak  odbornou  literaturu  v  souladu  se  zásadami  oboru  a  současně
oceňuji zcela bezchybnou transkripci antických jmen a termínů. K formální stránce práce bych měl
jen dvě drobné připomínky:

• ne Malé Panatnénaje, ale správně Malé Panathénaje (s. 107)
•  namísto archaičtějšího skloňování Fedii (s. 146) a Anaxagory (s. 172) bych se  v soudobém

českém vědeckém textu přimlouval spíše za „modernější“ varianty, tedy Feidia, Anaxagora.

3. Práce s prameny či materiálem
   Autor  vychází  z mimořádně  obsáhlého  souboru  primárních  pramenů,  slovníků,  antologií,
encyklopedií a převážně zahraniční, zejména anglické, německé, francouzské a italské sekundární
literatury. Vzhledem ke skutečnosti, že v české odborné produkci je téma opomíjeno, českých titulů
je poskrovnu a v bibliografii oprávněně nalézáme jen ty zásadní (Oliva, Skřejpek). Vzhledem k
tomu, že autor podrobně analyzuje jak Anaxagorův, tak Feidiův proces, postrádám však kvalitní
české  práce:  Jiří  Frel,  Feidiás.  Praha:  Orbis  1964  a  Zdeněk  Kratochvíl:  Anaxagorás. Červený
Kostelec: Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Zvláštní uznání si zaslouží rozsah a šíře použitých zdrojů i
hloubka jejich analýzy založená na autorově solidní znalosti staré řečtiny, latiny a výše zmíněných
živých  jazyků.  Díky  profesionální  znalosti  staré  řečtiny  na  odborné  úrovni  autor  tak  může
historickou analýzu doplnit analýzou filologickou, což představuje metodologické obohacení práce
a  umožňuje  skutečně  komplexní  přístup  ke  sledované  problematice.  Tuto  komplexitu  ještě
prohlubuje fakt, že autor využívá pestré škály primárních pramenů – nejen texty historiků, ale i
nápisy, zákony atd. Podobně díky své jazykové vybavenosti v oblasti moderních živých jazyů autor
může nahlédnout do veškeré literatury věnované tématu a získat tak vskutku komplexní pohled na
své téma, aniž by se omezoval pouze na jedinou badatelskou školu, tradici, jediné jazykově-kulturní
prostředí, jak to bohužel nejednou bývá zvykem i u prací starších renomovaných akademiků.

4. Vlastní přínos
   Přínos  práce  Matěje  Novotného  spatřuji  hned  v několika  rovinách.  Zaprvé  jeho  práce  je
výsledkem důkladného výzkumu primárních pramenů i  sekundární  literatury,  jak o tom ostatně
svědčí úctyhodný soubor citovaných pramenů i použitá sekundární literatura. Za další klad práce
považuji skutečnost, že zkoumané téma ve vyčerpávající monografické podobě poprvé uvádí do
českého badatelského kontextu. A za třetí jeho kritická analýza pramenů i aktivní účast v odborné
diskusi zpochybňuje  některé zavedené stereotypy, např. Rudhardtovo trzení o přesném vymezení
zločinu  bezbožnosti  v  athénském  právu.  Podobně  přínosným  způsobem   na  základě  věcných
argumentů zpochybňuje historicitu Diopeithiova usnesení. 

IV. Dotazy k obhajobě
   Za zvláště přínsonou pokládám kapitolu 3.2.8 věnující se diskusi o zákonech proti zavádění cizích
bohů (s. 198-214). V této souvislosti bych v rámci  rozpravy u obhajoby autorovi rád položil dvě
otázky:

1. Jak  lze  v  kontextu  řeckého  světa  obecně  charakterizovat  athénský  postoj  k  cizím
náboženstvím v klasické době? Byl ve srovnání s jinými významnými obcemi vstřícný nebo
naopak restriktivní?

2. Jaká byla tradice stíhání bezbožnosti v následné helénistické a římské době? Vzhledem k
tomu, že uvedená období jsou charakterizována významnou mentální a kulturní proměnu,
pro  niž  je  na  jedné  straně  typický  náboženský  synkretismus  a  kulturní  i  politický
kosmopolitismus,  na straně druhé potom vědecký racionalismus,  jeví  se  mi tato otázka
opodstatněná. 



V. Závěr
   Závěrem shrnuto, disertační práci Mgr. Matěje Novotného považuji za příklad poctivé a kvalitní
vědecké práce. Její autor prokázal schopnost samostatné analýzy historických pramenů, realistické
interpretace těchto pramenů a kritického přístupu k nim a tvůrčí vědecké práce včetně formulování
vlastních závěrů. Přimlouval bych se za to, aby jeho práce byla po provedení určitých edičních
úprav publikována jako monografie. Vzhledem k výše řečenému předloženou disertační práci Mgr.
Matěje Novotného předběžně klasifikuji jako prospěl  a plně doporučuji k obhajobě jako kvalitní
podklad pro udělení titulu Ph.D.

V Ostravě, 6. srpna 2018                                                                 Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.


