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Téma bakalářské práce Kateřiny Málkové propojuje oba její studované obory, Latinský jazyk 

a literaturu a Dějiny antické civilizace. Vzešlo z jejího zájmu o mytologii a náboženství 

v antickém světě, zejména v Římě, a o básníky římského zlatého období s Ovidiem v čele. 

Cílem práce bylo srovnat zobrazování postavy boha Apollóna v různých fázích Ovidiova díla 

(zejména předexilového) s novým, politicky instrumentalizovaným pojetím tohoto božstva, 

které razil Augustus; na okraji tohoto tázání musí nutně vyvstávat otázka, zda Ovidiovo 

originální nakládání s Apollónem v sobě nemá subversivní potenciál, který zřetelně vystupoval 

proti novému oficiálnímu obrazu tohoto božstva – a jestli tak nemohlo přispět k Ovidiovu 

osudnému vyhnanství. Z této tematiky si autorka vybírá zejména rovinu historickou. 

O jednotlivých motivech uvažuje v první řadě ve vztahu k mimoliterárnímu, „reálnému světu“, 

ať už se jedná o římskou náboženskou či imaginativní tradici, Ovidiovy politické postoje či 

Augustovu propagandu; hlubší, textově imanentní kontextualizace zůstávají spíše stranou. 

Z toho vysvítá, že v centru pozornosti stojí dějinný svět, nikoli vnitřní svět Ovidiových 

básnických děl.  

Text práce vznikal po dobu zhruba jednoho roku, kol. Málková pravidelně využívala 

konzultací k upřesnění dílčích témat a k již hotovým návrhům jednotlivých částí; na napsaných 

kapitolách byla ochotná dále pracovat a trpělivě je přepracovávat po stránce obsahové, 

formulační i formální. Dobře využila zadání včetně navržené sekundární literatury, další si 

iniciativně vyhledala sama. V předzávěrečné fázi psaní práce jsme se dohodli na mírném 

rozšíření tématu: rozhodli jsme se zahrnout i Ovidiovo exilové dílo (včetně Fasti), protože 

kontrast mezi ním a starší, zejména erotickou tvorbou sliboval názornější nasvětlení 

zobrazování Apollóna v předexilním díle.  

Předložená práce je přehledně členěná do tří částí. Obsáhlý Úvod (zaujímající zhruba 

třetinu délky textu) začíná velmi stručným přehledem bádání (str. 6), kde jsou zmíněny hlavní 

práce, s nimiž autorka dále pracovala – stejně jako bibliografii (str. 47-49) je tomuto přehledu 

možné vytknout, že prakticky neobsahuje práce v jiném jazyce než v angličtině, což významně 

zužuje jeho perspektivu. Na str. 7-12 následuje hutná historická syntéza recepce řeckého 

božstva Apollóna v Římě, zejména na základě důležitých prací Zankerovy a Millerovy; v této 

části autorka zavádí důležitý koncept „aspektu“, tj. jedné oblasti působení či role přisuzované 

konkrétnímu božstvu, který pak tvoří základ všech jejích rozborů textů v práci. Je škoda, že 

nikde tyto aspekty neuvádí přehledně v jednom výčtu, a také že neuvádí zdroj, který ji k tomuto 

přístupu inspiroval (z odstupu vidím, že by v této pasáži bylo velmi užitečné opřít se o 

religionistické práce, byť třeba jen přehledové jako příručky Eliadeho a Kerényiho; to by práci 

dodalo hlubší zakotvení, okrajově citovaná kniha Valerie Warrior – str. 7, pozn. 7 – z tohoto 

ohledu neposkytuje dost). Druhá, závěrečná hlavní část úvodu (str. 13-21) už se věnuje přímo 

literatuře: přináší krátké medailony týkající se Apollónova obrazu u vybraných básníků 

Augustovy doby, Horatia, Vergilia a elegiků, stále na základě sekundární literatury. Jejich 

velkou stručnost, až reduktivnost (zejména o Horatiovi a jeho Carmen saeculare by bylo možno 



pojednat plastičtěji)1 je možné vysvětlit jejich kontextualizační funkcí vzhledem k hlavnímu 

tématu práce; z tohoto hlediska mi ale na konci závěrečného shrnutí této části (str. 21) chybí 

alespoň krátké, třeba i jednověté propojení s tímto tématem. V celku práce má tato pasáž 

nicméně důležité místo, protože ukazuje, že obraz Apollóna skutečně procházel za Augusta 

proměnou, a poskytuje srovnávací materiál k následujícím interpretacím Ovidiova díla.  

Ty tvoří druhou, hlavní část práce (str. 22-44), rozdělenou na tři pododdíly podle 

tematických (a chronologických) okruhů Ovidiova díla. Autorka v nich systematicky prochází 

pasáže týkající se Apollóna i jednotlivé zmínky o něm či jeho atributech, především o vavřínu, 

přičemž vychází ze zmíněného modelu aspektů (uměleckého/básnického, lékařského, 

věšteckého, válečnického a milostného, okrajově také solárního). Tento přístup – byť jeho 

nevýhodou je jistá schematičnost – jí umožňuje celkem plasticky uchopit a popsat rozdíly 

v různorodém zobrazování tohoto boha. Amores (v dochované verzi) programaticky začínají 

odmítnutím jeho role inspirátora a ochránce básníků („básnický aspekt“) ve prospěch Cupida, 

nicméně odmítají i (v té době už zřejmě mírně zpolitizovaný) jeho obraz coby válečníka. Obě 

tyto negace jsou ještě prohloubeny v Ars amatoria, zatímco Remedia amoris očekávatelně 

mnohem výrazněji pracují s obrazem Apollóna coby lékaře.2 Bohaté zmínky v Proměnách se 

ukazují být různorodějšími, nicméně i zde Kateřina Málková vysledovala tendenci k jistému 

polemickému vykreslování Apollóna, zejména coby věštce a patrona básníků, případně i lékaře; 

stopy oficiálního augustovského pojetí ani v tomto díle nenachází. Dobře ukazuje, že výpověď 

Fasti je v tomto ohledu komplikovanější, hlavně proto, že nejsme s to rozeznat, která pasáže 

vznikly před r. 8 a které až ve vyhnanství. Ovšem posun v akcentech oproti Proměnám je 

očividný: autorka to názorně ukazuje např. na zcela odlišném zpracování příběhu o Marsyovi 

(str. 40) nebo na tom, že v tomto díle není kladen důraz na selhávání Apollónových věšteckých 

schopností (str. 41). Pasáže věnované Tristiím a Dopisům z Pontu jsou výrazně stručnější, což 

je dáno jednak chudším materiálem k rozboru, jednak tím, že tyto kapitoly byly připojeny až 

v závěru práce; přesto z nich dobře vyplývá potvrzení postřehů formulovaných už v pasážích 

věnovaných Fasti.  

Dvoustránkový Závěr (str. 45n.) opakuje a shrnuje postřehy ze závěrečných odstavců 

jednotlivých kapitol; nakonec se s nutnou opatrností vyslovuje mírně afirmativně k otázce 

souvislosti mezi Ovidiovým zobrazováním Apollóna a důvody jeho vyhnanství (dodejme, že 

toto nakládání s potenciálně ošemetnými politickými konotacemi bylo spíš součástí širšího 

spektra Ovidiova přístupu k politické a společenské realitě své doby).  

Práce vyhovuje i formálně,3 je psaná srozumitelným jazykem, s nečetnými chybami4 

(nejčastěji v kladená čárek)5 a občasnou tendencí odbočit od odborného stylu k populárně-

                                                           
1 Také by byla vhodná práce s komentáři k citovaným místům.  
2 Ad str. 28n.: Nejsem si jist, jestli opakování slova Paean v ars 2,1 mohlo fungovat jako odkaz na Apollónův 

léčitelský aspekt; spíš, jak autorka sama poznamenává, se jedná o „ustálené vítězné zvolání“.  
3 Pozor na povinnou mezeru za třemi tečkami a také na užívání „ibidem/tamtéž“ místo opakování odkazu na 

tutéž stranu v sekundární literatuře (např. pozn. 44n., 51n., 65n., 155n. a další).  
4 Str. 6: „práce popisovaly“; 13: anakolut „ze starší tradice, zejména Apollónovým pojetím … či řeckými mýty“; 

18: „Apollónovy posvátné rostliny“ apod.  

Překlepy v latině: např. 18: „dis genite et geniture deos“, 32/pozn. 154 „fortissima custos“ 

Občasné překlepy ve jménech: Armstrong (passim), Fontenrose (str. 22).  
5 Pravidelně např. před. „tj.“ 



naučnému,6 případně dokonce hovorovému.7 Pro další práce bych doporučil zapracovat na 

plynulosti a čtenářské vstřícnosti stylu, zejména na přehlednosti delších souvětí,8 na práci 

s aktuálním členěním větným a s různými prostředky vnitrotextové koheze (zájmena, 

synonyma apod.). Na některých místech by byla žádoucí přesnější práce s literárněvědnou 

terminologií.9  

 

Hlavní otázka k obhajobě: na čem se zakládá model „aspektů“, který v práci sloužil jako 

východisko pro analýzy konkrétních literárních textů?  

 

Závěr:  

Bakalářská práce Kateřiny Málkové splňuje formální i obsahové požadavky kladené na 

tento typ prací. Proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  

 

 

 

 

 

 

V Berlíně dne 27. srpna 2019      Mgr. Martin Bažil, PhD.  

                                                           
6 Str. 7: „ke konci pohanské éry“, 16: „Nalézá se tam Augustus“, 32: „Mnozí soudí“ apod. Pozor také na 

nadužívání pasiva.  
7 Str. 27: „kam se scházel celý svět“, 28: „kde se dají nalézt ženy“, 34: „zvláštní postavení k patronovi básníků“, 

35: „květina hyacint … bude mít význam“, 36: „Ovidius… tuto … charakteristiku neuznává“ apod.  
8 Pozor na krátká spojení, jako např. 11: „Sibylla byla … asociována s Apollónem… , jelikož Apollón není 

zmiňován…“.  
9  Např. 18: „motivy“ místo „momenty“, „ironicky“ místo „kriticky“, 39: „odkazy, konotace“ místo „narážky“ 

apod.  


