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 Lapidární název práce sám o sobě naznačuje, co bylo primárním zájmem autorky: 

sebrat a posoudit pokud možno všechny dostupné údaje k rodině athénských tyranů 6. století 

př. n. l. V úvodu se pak dovídáme i jeden z motivů pro volbu tohoto tématu, že totiž souhrnné 

pojednání o Peisistratovcích v českém jazyce neexistuje. V tom má pravdu, neboť práce P. 

Olivy (z roku 1954) se věnuje celé problematice rané řecké tyrannidy, kde tyrannis 

v Athénách je důležitou, ale ne jedinou tématikou. V tom je tedy práce kol. Salavové skutečně 

záslužná už proto, že např. diskusi o této tyrannidě v odborné literatuře sleduje daleko za 

datum Olivovy práce. Autorka chce podat „co nejvíce informací o všech zásadních aspektech 

samovlády v Athénách“; tento cíl její práce v dostatečné míře a v zásadě úspěšně plní. V práci 

cítím její velké osobní zaujetí pro zvolené téma, vycházející zřejmě hlavně ze zájmu o 

osobnosti všech tří tyranů, Peisistrata a jeho synů. 

  Rozvržení výkladu je dobře uvážené. Vedle Úvodu a Závěru je práce členěna do pěti 

dále strukturovaných kapitol, v nichž se autorka věnuje obecnému hodnocení primárních (?) 

pramenů a stručně posuzuje sekundární (odbornou) literaturu; jádrem práce je kapitola 

věnovaná sebrání a hodnocení údajů o Peisistratovcích a jejich tyrannidě (s. 24 – 64), 

následuje speciální diskuse k chronologii tyrannidy, poslední kapitola pak shrnujícím 

způsobem pojednává o kultuře (náboženství a umění) intenzivně rozvíjené za vlády tyranů. 

Lze konstatovat, že kol. Salavová prokazuje velmi dobrou orientaci v pestré změti 

pramenných údajů, velmi často nepřesných a protichůdných, a také její práce s odbornou 

literaturou (bohužel nikoliv s nejnovější, která jí nebyla dostupná, srov. s. 23) je suverénní, 

odvážně polemická či (právem) kritická. Slabinou výkladu je, že na řadě míst v poznámkách 

odkazuje jen na sekundární literaturu, kdy by čtenář čekal odkaz na originální prameny, 

zvláště když je autorka měla v ruce. Chvályhodné je, že autorka postupuje důsledně historicky 

(srov např. její diskusi o „rozložení sil“ v Attice před nastolením tyrannidy), snaží se 

postihnout nejen politické, ale i sociální a ekonomické aspekty společenských pohybů, 

událostí a lidských záměrů;  dobře vystihuje i politicko ideologické záměry v Peisistratově 

(méně už jeho synů) „náboženské politice“. I když na úrovni bakalářského studia se sotva 

očekává nové, „objevné“ zjištění, je sympatické, že autorka nepomíjí možnosti problematické 

momenty (a je jich hodně) důkladně pojednat a dojít k závěru, který by ji uspokojil. 

V kapitole o peisistratovské chronologii (s. 65-73) prošla odvážně aritmetickým utrpením, 

aniž mohla čekat, že konvenčně užívanou chronologii radikálně obmění (osobně pochybuji, 

zda druhý pokus Peisistratův přišel tak brzy po prvním; proč je třeba chtít po Hippiovi, aby 

mu u Marathónu bylo 85 let?). Patrně omezeným stavem pramenů je podmíněna (z mého 

hlediska) menší pozornost zahraniční politice (měly vůbec Athény nějakého zahraničního 

nepřítele?), více informací bych čekal k ekonomice Athén (narazila autorka někde v literatuře 

ne problém „athénské kolonizace“? Do jaké míry musely Athény už v této době dovážet 

obilí?). Nejsem si jist, že už za Peisistratovců se stříbrné tetradrachmy staly „vývozním 

artiklem“ (s. 82); jejich domácí výdaje byly obrovské. Autorka ovšem dobře vnímá (i když 

explicitně neříká), že Peisistratos ražbou „státních mincí“ konstituoval Attiku jako polis tón 

Athénaión.  



 Autorka se samozřejmě opírá o hlavní prameny – Hérodota, Thúkydida, Aristotela, 

Athénskou ústavu (která jediná podává jakýsi „systematický výklad“ tyrannidy), Ps.platónský 

dialog Hipparchos, Plútarcha; našly by se jistě fragmenty i u dalších, vesměs pozdějších 

autorů (Diodóros Sicilský, Polyainos ...), ale k hlavní verzi historického obrazu by asi 

nepřispěly a právem je autorka ponechala stranou. Je dobré, že uvažuje o nedochovaných 

Atthidách, které nejspíš ovlivnily pozdější představy o tyrannidě..Autorčino hodnocení těchto 

pramenů (jsou to opravdu prameny primární?) na s. 11-21 je v rámci práce dostatečné a je 

porůznu dále v textu doplňováno, přece jen mi některé otázky vztahů mezi pramennými údaji 

a politicko-ideovými tendencemi jejich autorů zůstávají nejasné, resp. ne dost jasně autorkou 

formulované. Týká se to zvláště diskuse o „oficiální verzi“ konce tyrannidy (byla 

aristokratická?) a verzi alkmaionovské (perikleovské? Byla demokratická?). Uvítám, pokud 

kol. Salavová tento problém v diskusi dovysvětlí.  

 Formální stránku práce musím pochválit. Výklad je jasný, čtivý, jen s minimem 

tiskových chyb či méně obratných formulací. Např. s. 34: stříbrné peníze, které Peisistratos 

vytěžil v thráckých dolech; s. 43 se mluví o „zajetí rukojmích“. Nevím, zda je možno přímo 

říci, že před Peisistratem „byly armády (!) organizovány soukromými osobami“ (s. 42n.). 

Nejasné zůstává uplatnění občanského vojska za tyranů, kteří se opírali o své žoldnéře. 

Tyranové měli jistě přehled o zbraně schopných občanech, pokud platila Solónova ústava, 

v jejímž rámci se musel provádět víceméně pravidelný cenzus pro zařazení občanů do 

majetkových tříd.  V citacích literatury v poznámkovém aparátu jsem našel jen závadu u 

citace Oliva 2004, což je odkaz na Aristotela v seznamu českých překladů, ne na Olivu 

v seznamu sekundární literatury. 

   Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce byla zpracována samostatně, jak 

ukazuje suverénní autorčino užití pramenů i odborné literatury, dostatečně kriticky a na 

základě dobré znalosti náležitého historického kontextu. Práce svým rozsahem daleko 

překračuje požadovaný rozsah bakalářské práce, aniž by v ní bylo nějaké opravdu hluché či 

zbytečné místo. Ve svém celku je skutečně kvalitním příspěvkem k českému pramennému 

bádání problematiky archaické éry Athén, který, jak jsem výše naznačil, si zaslouží některá 

doplnění či vysvětlení.  

Předložená práce velmi dobře splňuje požadavky kladené na kvalitní bakalářskou práci 

a doporučuji ji tedy k obhajobě. Navrhované hodnocení: velmi dobře. 

 

V Praze, 4. 6. 2019 

 

                                                                                                   Václav Marek 

     


