
Oponentský posudek na bakalářskou práci: 

Maixnerová, Monika: Římská virtus a její uplatnění ve třetí dekádě Liviových Dějin. Praha, 2018. 

 

Monika Maixnerová se ve své práci zabývá tím, jak římský historik Titus Livius používá ve třetí 

děkádě svých rozsáhlých dějin Ab urbe condita pojem virtus. 

Práce je dobře a přehledně strukturovaná. Seznam použité literatury je poměrně bohatý, zabírá asi 

čtyři stránky, obsahuje všechny relevantní položky k danému tématu a vedle prací psaných česky 

obsahuje také množství položek psaných anglicky a německy, a také dvě francouzské.  

Autorka za pomoci konkordance k Liviovi našla 90 míst (všechna vypočítává v závěrečné příloze): 

tato místa roztřídila zejm. podle sémantiky pojmu virtus a podle toho, komu je virtus připisována. 

V souladu s předchozí literaturou pak dospívá k závěru, že virtus je pro Livia výrazně římská hodnota, 

připisovaná nejčastěji právě Římanům; naopak ne-Římanům, např. Hannibalovi, bývá připisována za 

účelem konstruování obrazu důstojného protivníka, který je schopen se s Římem utkat ve vyrovnaném 

boji. 

S hlavními myšlenkami a celkovými závěry práce nemám problém souhlasit, vyzdvihl bych také, že 

úvodní tři kapitoly (úvod, kapitola o vývoji pojmu virtus a kapitola o historikovi Liviovi) nejsou pouhými 

úlitbami, které prostě „mají být“, nýbrž jsou funkční a připravují půdu pro vlastní stať bakalářské práce. 

Domnívám se však, že při sémantické analýze pojmu by autorka mohla více využívat lingvistickou 

metodologii a terminologii. Zaprvé by se mi zdálo vhodné ověřit skutečný počet výskytů slova virtus 

z druhého zdroje, např. v nějaké elektronické databázi (např. Bibliotheca Teubneriana Latina), což je 

možné vykonat velmi jednoduše zadáním dotazu „virtu*“ (žádné jiné latinské slovo nezačíná na 

písmena „virtu-“). Zadruhé se mi zdá, že je rozdíl mezi „komplexní virtus“, tedy pojmem, který v sobě 

zahrnuje jiné ctnosti (partes virtutis), jakousi supervlastností, která ze svého nositele činí 

společenského superhrdinu, a na druhé straně „virtus“ jako slovem nadřazeným (hyperonymum), 

které je jen obecným pojmenováním pro jiné ctnosti (toto hyperonymum se pak objevuje v plurálu a 

slouží také jako antonymum ke slovu vitia, srov. charakteristiku Hannibala v 21.4.8–10): v práci však 

jsou – rozumím-li dobře – jak komplexní virtus, tak virtus jako hyperonymum brány jako totéž a 

slučovány do kategorie humana virtus (srov. s 19). Celkově se mi zdá, že předmětem práce by možná 

měly být pouze singulárové výskyty bez virtus jakožto hyperonyma, neboť to už má obecný význam a 

jeho použití pouze shrnuje nějaké jiné vlastnosti.  

Tu a tam se jakoby mimochodem objevuje příliš obecné a nepodložené tvrzení typu „Krása u muže 

nebyla ceněna jako důležitá hodnota“, s. 15 (v moralizující filozofii jistě – to ani u žen –, ale proč jsou 

potom Aeneas, Askanios, Euryalos či Turnus v Aeneidě krásní, není-li to důležitá hodnota? Proč byl 

pozdější císař Claudius v mládí považován za ostudu rodiny?); „[Livius] klade důraz na jednoduchou 



latinu.“, s. 30 (Livius rozhodně není Caesar: zní to zvlášť paradoxně, když v zápětí autorka hovoří o 

„dlouhých zhuštěných souvětích, která se střídají s krátkými pádnými větami“.) 

Pravopisná úroveň práce je výborná, jisté výtky však mám k formální úpravě: zejména je problém s 

kurzívou, která se na vysokých desítkách míst jakoby vylévá z oblasti, kde by jí mělo být užito, a přetéká 

i na okolní závorky, uvozovky, na číselné odkazy k poznámkám pod čarou, nebo i na další slova, např.: 

(mores maiorum), s. 8; 

„Apellata est ex enim viro virtus“3, s. 11; 

(corona civica), s. 11 atd.; 

(virtus). Cato, s. 17. 

Mezi další formální nedostatky počítám také nesjednocený styl nadpisů (srov. „3. Titus Livius“ vs. 

„4. VIRTUS VE TŘETÍ DEKÁDĚ LIVIOVÝCH DĚJIN“), překlepy, které bych označil spíše za koncentrované 

na jistých místech než za neúnosně početné (s. 9: Ve této práci; s. 11: pozdně m. pozdě, pomu, m. 

pojmu) nebo častější zaměňování pomlček a spojovníků (mj. začátek vsuvky je označen pomlčkou, 

konec vsuvky spojovníkem, např. s. 8, 24, 68). 

Občas autorce činí potíže citování latinských (a řeckých) textů či slov, např.:  

 s. 11: Apellata est ex enim viro virtus; má být Appellata est enim ex viro virtus;  

 s. 20: Virtus enim laus omnis in actione constitit; má být: Virtutis enim… consistit; 

 bezdůvodné střídání: δικαιοσύνη (s. 19) a Δικαιοσύνη (s. 13); 

 slovo religio je psáno po anglicku jako religion na s. 40 a 41 (v obou případech nulla religion). 

 Zřídka se se slovem virtus v práci zachází jako s maskulinem: „(mužský virtus).6 Tento virilis 

virtus […]“ s. 11.; 

 Někdy je problém s římskou číslovkou (určitě se totiž nedochovaly z Livia knihy „XI-VL“ (s. 

28, nýbrž „XXI–XLV“ (podoba VL je ale ještě akceptovaná). 

V poznámce 59 (s. 22) se nachází otevřené přiznání: „Uvádím svůj překlad na základě anglického 

překladu Ciceronových řečí C. D. Yonga.“ Takovéto přiznání je sice upřímné, poctivé a férové, ale 

nejsem si jist, zda u studentky oboru dějiny antických civilizací akceptovatelné; do značné míry také 

podrývá kredibilitu práce. 

Vzhledem ke všemu výše řečenému se domnívám, že celkově velmi poctivá a (přes některé výše 

uvedené nedostatky) pečlivá bakalářská práce Moniky Maixnerové rozhodně může být připuštěna 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou dvě (velmi dobře).  

 

V Praze 24. 8. 2018 

Mgr. Michal Ctibor 
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