
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci: 

 

         Monika MAIXNEROVÁ,  Římská virtus  a její uplatnění ve třetí dekádě 

                                                       Liviových Dějin. Praha, FF UK 2018. Str. 76. 

 

 Tato závěrečná bakalářská práce, předložená ve stud. oboru „Dějiny antické 

civilizace“, byla zpracována na základě autorčina zájmu  o římské společenské hodnoty, mezi 

nimiž právě virtus měla velmi podstatné postavení, neboť byla pokládána za podmínku téměř 

všech ostatních ctností. Volba pro konkrétní rozbor její problematiky padla na 3. dekádu 

Liviových dějin, kde statisticky zjištěný počet výskytu tohoto termínu (90) byl nejvhodnější 

pro zpracování na úrovni bakalářské práce. Kol. Maixnerová se svému tématu věnovala 

s velkým zaujetím, dovedla přehodnocovat svá zjištění i strukturu konečného výkladu, a podle 

mého soudu odvedla kvalitní, poctivou práci. 

 Rozvržení výkladu, pro které se autorka nakonec rozhodla, je logické a odpovídá jak 

potřebě postihnout problematiku pojmu virtus na obecnější společenské rovině, tak nutnosti 

systematicky uvést výsledky vlastního badatelského postupu. Ve svém Úvodu kol. 

Maixnerová vysvětluje volbu tématu, uvádí základní sekundární literaturu, o kterou se opírala 

a předznamenává strukturu svého výkladu. Velmi důležitá (a pro autorku „přípravná“) je 2. 

kapitola, která je věnována „dějinám“ pojmu virtus v období římské republiky. Zde se autorka 

pochopitelně opírá především o sekundární literaturu, ale nabízí i celou řadu vlastních 

postřehů, podložených i jejím výběrem textových dokladů (od Zákonů XII desek po Augustův 

clupeus aureus). Nemohla samozřejmě pominout scipionovská elogia, dobře postihuje 

„helénizaci“ virtus ve 2. stol př. n. l., pozitivně kvituji, že zmínila i vpravdě novátorskou 

„definici“ virtus u satirika Lucilia (s. 17n.), stručně, ale výstižně hodnotí i přínos Ciceronův 

pro etizaci této římské hodnoty; více pozornosti by si asi zasloužil Sallustius, ale, jak jsem 

řekl, tato kapitola je „výběrová“ a slouží k orientaci čtenáře v sémanticko společenském 

kontextu pojmu. Celá kapitola 2. (včetně její druhé části, s. 22 – 27, v níž podává vlastní, 

vlastně originální pokus o charakterizaci římské virtus) je dokladem, že autorka se 

s předmětem svého studia seznámila skutečně důkladně. Jejím konstatováním je, že virtus 

(zdatnost, statečnost, ctnost ...) je komplexní, dynamický, morálně psychologický pojem, ve 

kterém Římané  i v etickém kontextu vždy cítili ono etymologicky dané spojení s 

„mužstvím“, což nebyl případ řecké areté. Autorka připomíná praktickou nemožnost 

„přeložit“ tento termín do moderních jazyků. 

 Ve 3. kapitole se autorka stručně (a opravdu nebylo třeba podrobněji) věnuji Liviovi a 

jeho dílu (odkud ale vzala název díla Annales Ab Urbe condita?). Následujíci 4. kapitola (dále 

strukturovaná 4,1 až 4.7) je jádrem práce, představujícím vlastní autorčiny interpretace míst  

s výskytem termínu virtus ve 3. dekádě (s. 32 – 67). Náležitá místa zjištěná v Konkordanci 

k Liviovi si kol. Maixnerová samozřejmě ověřila v širších kontextech originálního textu a po 

důkladném zvážení si pak vytvořila jakousi typologii výskytů podle toho, s jakým akcentem 

Livius pojem užívá, ke komu jej vztahuje a s kterými dalšími pojmy jej spojuje. Tomu pak 

odpovídá tematická struktura výkladu v této kapitole, která zároveň umožňuje sledovat 

autorčinu metodu sbírání, porovnávání a komentování dokladů, které k tomu kterému typu 

výskytu vztahuje. Uvádí vždy latinskou citaci, kterou překládá, případně (v kombinaci na 

jiném místě) parafrázuje; oceňuji, že se spoléhá na vlastní překlad, což ji na několika místech 

uchránilo od omylu. V pasáži 4.1 tak autorka sebrala místa, kde Livius akcentuje římskou 

výjimečnost virtus; 4.2 vyhodnocuje virtus vojevůdců, 4.3 virtus vojsk (autorka by mohla 

vysvětlit, v čem vidí „magičnost“ formulí virtus et vis a macte virtute esto); 4.4 virtus nepřátel 

(nevidím důvod pokládat přiznání virtus nepřátelům za „poněkud abnormální“, s. 60). 

Pozoruhodně je zpracováno spojení virtus et fortuna (4.5) a virtus et felicitas (4.6), kde  

pokládám za velmi přijatelné autorčino rozlišení významu obou termínů „štěstí“. 



  

 

 

Práci uzavírá vcelku výstižný Závěr, shrnující autorčina zjištění o Liviově využití 

termínu virtus (např. rozdílný aspekt v užitích singuláru oproti plurálu) v souvislosti s projevy 

jednání a chování jednotlivců i skupin. Očekával bych, že zde bude zaznamenáno i primární 

autorčino zjištění, že převážná většinu výskytu tohoto termínu je obsažena v liviovských 

řečech, což jen potvrzuje Liviovo rétorické využití tohoto „svatého“ pojmu k moralizaci, 

charakterizaci a k exemplární didaktice. Práci uzavírá soupis pramenů a sekundární literatury, 

se kterou spolupracovala v dostatečném množství, jak dokládá poznámkový aparát, a dvě 

přehledné „statistické“ tabulky. 

  Práce je psána jasným stylem, který je úsporný, ale dobře čtivý, když je dobře 

formulováno to, co se chce říci. Některé chyby a překlepy se v práci najdou, ale v opravdu 

malém množství, např. s. 11 má být ... enim ex viro virtus, s. 20 virtutis laus, s. 28 Livius se 

snaží, na s. 51 (k pozn. 171) by mohl být přesnější překlad; v textu je obrácený sled 

subkapitol 4.3.2 a 4.3.3 oproti obsahu. Tyto detaily však nesnižují celkově kvalitní dojem 

z odvedené práce. 

 Závěrem konstatuji, že kol. Maixnerová zpracovala své téma s velkou snahou a 

samostatně a dokázala, že je schopna základní badatelskou prací dosáhnout výsledku, který 

velmi dobře naplňuje podmínky požadované od bakalářské úrovně studia. Mohu tedy 

doporučit práci k obhajobě, pokud jde o hodnocení, přikláním se k stupni výborně. 

 

 

V Praze, 24. 8. 2018 

 

                                                                                                        Václav Marek 


