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 L. Salavová absolvovala obory DAC a ŘAF, a za téma své bakalářské práce si proto zvolila 

období vlády athénských tyranů Peisistratovců, při němž mohla uplatnit znalosti získané 

studiem obou oborů. Cílem práce bylo posoudit zejména dochované literární prameny, které 

si v mnohém protiřečí, a na jejich základě se pokusit vytvořit souhrnný obraz athénské 

tyrannidy v různých aspektech. Autorka vycházela především ze tří textů, Hérodota, 

Thúkýdida a aristotelské Athénské ústavy, které doplnila i dalšími prameny (mj. Plútarchův 

životopis Solóna či Ps.-Platónův dialog Hipparchos). Kromě toho využila v hojné míře i 

relevantní sekundární literaturu, zvláště historické komentáře.  

 Po úvodním přehledu a stručné charakteristice primárních pramenů a sekundární 

literatury (s uvedením nedostupných prací) následuje 4. kapitola, která tvoří jádro bakalářské 

práce. Autorka v ní nejprve stručně nastiňuje poměry v Athénách v archaické době a poté se 

postupně věnuje původu rodiny Peisistratovců, cestě Peisistrata k moci a charakteristice jeho 

vlády. Následující podkapitoly probírají vládu jeho synů Hippia a Hipparcha, konec tyrannidy 

i další osudy členů této rodiny. V následující kapitole pak autorka podrobně rozebírá často 

spornou chronologii athénské tyrannidy. V kapitole nazvané „Kultura za tyrannidy“ se zabývá 

nejen rozvojem umělecké tvorby v Athénách, ale také náboženskou politikou tyranů. Opírá se 

zde také o archeologický materiál. Hlavní výsledky své práce shrnuje v rozsáhlém a 

přehledném závěru, po němž následuje přehled pramenů, citovaných českých překladů a 

sekundární literatury.  

 Autorka ve své práci prokázala solidní znalost příslušných pramenů i sekundární 

literatury, z nichž se jí podařilo vyvodit relevantní závěry. Velkou pozornost věnovala 

srovnání shod i odlišností ve výkladu výše uvedených antických autorů, pramenný materiál 

dokázala kriticky posoudit a zaujmout k němu vlastní stanovisko. Údaje z antické tradice 

konfrontovala se závěry novodobých badatelů, k jejichž závěrům v některých případech 

vyjádřila kritické stanovisko. Je možno konstatovat, že se jí podařilo shrnout a popsat všechny 

podstatné aspekty peisistratovské tyrannidy  a že do práce zahrnula i témata nad rámec zadání  

(zvl.podrobný rozbor chronologie, další osudy rodiny, výklad o mincích).                   

 Celkově je možno říci, že autorka zadané téma zpracovala na solidní úrovni a 

v rozsahu, který přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Přesto je však třeba 

poukázat na některé nedostatky, které jsou převážně formálního rázu. Patří mezi ně 



gramatické chyby, mj. v interpunkci a psaní velkých písmen (zvl. psaní velkých písmen tam, 

kde jsou na místě malá). Celkem řídké jsou chyby v psaní a skloňování řeckých jmen a pojmů 

(„Leipsydrionu“, „archonát“, „Thůkydidés“, „tritye“). Jacobyho vydání FGrHist je uvedeno 

pouze v seznamu zkratek jako sekundární literatura (s. 8), chybí v seznamu použité literatury; 

komentář Howa a Wellse k Hérodotovi je v bibliografii uveden s vročením 1936, v některých 

poznámkách s vročením 2002 (s. 12 n.). V případě vydání Pausania a Thúkýdida není 

v bibliografii uveden editor. Zřídka se objevuje chybný odkaz,  např. že z Plútarchova 

životopisu Solóna (kap. 1) se dozvídáme o tom, že Peisistratos pocházel z dému Filaidai – 

tento údaj je v 10. kapitole (s. 27). U Plútarchova údaje, že Peisistratos byl Solónovým 

příbuzným, chybí přesný odkaz (kap. 1; s. 27).  

 V textu nalezneme také některá sporná místa. V Peisistratově době došlo k redakci 

homérských básní, ale je problematické tvrzení, že text byl převeden do staré attičtiny. Spíše 

v něm lze pozorovat jistý vliv attického dialektu (s. 75). Není zcela jasné, jakou radu má 

autorka na mysli ve výkladu, kde tvrdí, že členy rady byli většinou aristokraté a že rada 

v Athénách existovala od roku 594/3 (s. 41). Není jednoznačné, co autorka míní obnovením 

lidového shromáždění za Solóna (s. 25). Někdy by se autorka  měla kritičtěji vyjádřit 

k údajům pozdějších antických autorů, kteří do archaických Athén přenášeli koncepty své 

vlastní doby – to se týká zejména výkladu o třech skupinách bojujících v Athénách o moc, 

které jsou spojovány s politickými tendencemi doby klasické (oligarchie, demokracie), spíše 

však šlo o boj konkurujících si skupin aristokracie (s. 28 nn.). Je rovněž otázkou, nakolik lze 

důvěřovat tradici o vztahu Solóna a Peisistrata, založené zejména na nepříliš důvěryhodných 

zprávách u Plútarcha a Diogena Laertia (s. 37 nn.). Někdy není jasné rozlišení mezi názory 

antických autorů a moderních badatelů, jako např. při charakteristice Peisistratovy osobnosti a 

vlády (s. 39). Autorka také v některých případech přebírá hodnocení sekundární literatury, 

aniž je hlouběji reflektuje – patrné je to zvláště u prací staršího data, které byly poplatné době 

svého vzniku (např. kniha P. Olivy Raná řecká tyrannis  z roku 1954 – srov. s. 74, kde se 

projevuje starší pojetí tzv. rodové společnosti, dnes již překonané).   

 O bakalářské práci L. Salavové lze konstatovat, že i přes výše uvedené nedostatky 

splňuje požadovaná kritéria, a lze ji tudíž doporučit jako podklad k obhajobě. Jako hodnocení 

navrhuji „velmi dobře“. 
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