
Posudek bakalářské práce KATEŘINY MÁLKOVÉ  

 POSTAVA APOLLÓNA V OVIDIOVĚ DÍLE 

 

 

 Téma této bakalářské práce je jistě velmi lákavé, a to jak díky postavě Apollóna, který 

patří mezi olympskými bohy k nejznámějším, tak díky možnosti vrátit se důkladněji než jen 

v rámci povinné četby k celému Ovidiovu dílu. Určité nebezpečí tkví ovšem v tom, jak si 

poradit s tématem, k němuž se odborná literatura vracela už mnohokrát. Zadání totiž klade 

nemalé nároky
1
  

 Práce má celkem 49 stran (vlastní text 41 stran), opírá se o 27 vědeckých článků a 

monografií, vesměs anglických a obsahuje všechny požadované technické součásti 

(prohlášení, abstrakt v češtině i angličtině, bibliografii). Zpracování rovněž odpovídá 

běžnému úzu. 

 V úvodu K. Málková formuluje cíl práce (identifikovat Ovidiovo pojetí postavy 

Apollóna a určit, jakým způsobem reaguje na změny, k nimž v Augustově době docházelo) 

a stručně upozorňuje na významnější sekundární literaturu k tématu. Dále postupuje 

v souladu se zadáním: stručně sleduje vývoj Apollónova kultu v Římě (kap. 1.1, s.7nn.), 

dále se věnuje zobrazení postavy Apollóna u Horatia, Vergilia, Propertia a Tibulla (kap. 1.2, 

s.13-21) a buduje si tak dobré východisko pro další zkoumání. Výběr z těchto básnických 

děl je z hlediska tématu proveden dobře.
2
 Nejrozsáhlejší část práce (kap. 2. 1-3, s. 22-44) 

tvoří rozbor Ovidiových děl (Am., Ars, Rem. Met., Fast., Trist., Pont.). V Závěru (kap. 3., s. 

45-46) autorka shrnuje výsledky své práce a uvádí, jak se Ovidiovo pojetí božstva se 

v průběhu jeho tvorby měnilo, konstatuje, že v prvním tvůrčím období „Ovidius příliš 

nerespektuje Apollónovo nové pojetí, distancuje se od něj a přichází s originálním 

konceptem …“. Rovněž v Metamorfózách se „Ovidius pravděpodobně opětovně vymezuje 

proti Augustově změně ve vnímání tohoto boha“. K výraznější změně došlo podle autorky 

ve Fasti, kde Ovidius „ často zobrazuje Apollóna v pozitivních situacích …, čímž se snaží 

zlepšit svou životní situaci“. Podobně, jak uvádí, je tomu i v Tristiích a Listech z Pontu.  

 K. Málkové nelze upřít snahu vyrovnat se s danou problematikou co nejlépe. Od 

bakalářské práce zabývající se otázkami, které byly v odborné literatuře mnohokrát 

zpracovány, a to i renomovanými badateli, nelze očekávat zásadní objevy. Spíše je třeba, 

aby autor prokázal, že je schopen zvládnout akademický styl, že dokáže pracovat s prameny, 

s pomůckami i sekundární literaturou, včetně kritického posouzení vědeckých výsledků. 

V těchto ohledech bohužel předložená práce zaostává.  

Pokud jde o práci s prameny, lze kladně hodnotit základní porozumění, což 

vzhledem k nutnosti pročíst značné množství textu nebylo jednoduché, i když autorka mohla 

využít překlady (seznam citovaných překladů v uvedené bibliografii chybí). Kol. Málková 

                                                           
1 Cílem práce je popsat pojetí Apollóna v Ovidiově díle, s důrazem na jeho originální (inovativní, případně 

subverzivní) rysy ve srovnání se starší římskou tradicí, s jeho obrazem u starších autorů a s politickým obrazem 

tohoto božstva, který se snažil zavést Augustus v rámci svých reformních snah.  

2
 V citovaném verši Verg. Aen. 9,638 (s. 17) nejde o Numana Rema, ale o rutulského bojovníka Numana. 



spolehlivě a s pomocí citované literatury vybrala a snažila se (víceméně jen) z hlediska 

svého tématu vyložit řadu míst především z díla Ovidiova.
3
 V interpretaci jednotlivých 

míst u epiků a elegiků (kap. 1. 2) či v dílech Ovidiových (kap. 2.) se jí však nepodařilo 

náležitě respektovat specifičnost básnického zobrazování. Mimo její pozornost zůstal ohled 

k požadavkům pojednávaných žánrů.
4
 Markantně se to projevilo v interpretaci elegické 

tvorby (nejen Ovidiovy), při níž nepřihlédla zejména k charakteristickým rysům milenecké 

dvojice. Z toho pak vyplynulo i neodhalení těchto rysů v Metamorfózách, např. v báji o 

Apollónovi a Dafné. Zřejmě proto je interpretace buď příliš prostá, nebo je pro svou 

komplikovanost zavádějící.
5
 Překvapivý je také výklad potrestání Nioby („Ovidius dává 

najevo Apollónovu bojechtivou povahu…, zdůrazňuje násilí… (s. 37); podobně i v závěrech 

(s. 45).  

Interpretační nedostatky pramení nejméně ze dvou pochybení. Prvním je to, že 

autorka nevyužila komentáře a komentovaná vydání. Druhým je přílišná důvěra 

v sekundární literaturu způsobená nedostatkem zkušenosti. Přesto, že kol. Málková 

v citacích velmi často uvádí možná, asi, může se zdát apod., nikde se od sekundární 

literatury nedistancuje, neuvádí, že se některé interpretace pohybují – ať už z jakýchkoli 

důvodů – v oblasti těžko dokazatelných hypotéz často s ambicí přijít s něčím novým (např. 

Apollónova krutost, pokus o znásilnění, neschopnost přijmout odpovědnost apod.). Jistě 

nelze předem vyloučit nové interpretace, ale problém tkví v zachování patřičné míry 

objektivity, a to zvláště při snaze odhalit eventuální politické či ideologické konotace, kdy 

hrozí nebezpečí „zaplevelení“ interpretace aktuálními postoji či názory moderního badatele.  

Za pozitivní považuji, že kol. Málková vcelku dodržela odborný styl, řádně cituje jak 

prameny, tak sekundární literaturu. Její podání je čtivé a až na několik míst dobře 

srozumitelné.
6
 Závěry sice nepřinášejí nic zásadně nového, ale svědčí o tom, že se autorka 

s danou problematikou dobře obeznámila, prostudovala doporučenou literaturu a pokusila se 

přinést vlastní řešení. 

 Předložená práce K. Málkové splňuje základní požadavky kladené na bakalářskou 

práci a může tedy být předmětem obhajoby. Vzhledem k uvedeným připomínkám navrhuji 

hodnocení stupněm dobře. 

31. 8. 2019 

       Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. 

                                                           
3
 Valná část poznatků vychází z Millerovy monografie Apollo, Augustus and the Poets, citována je cca 50x. 

4
 Fasti nelze jednoduše přiřadit k mytologické tvorbě (s. 39n. a 46). 

5
 Takovou zavádějící interpretací je podle mého názoru Apollónův „pokus o znásilnění“ (s. 32) 

6 Některé prohřešky ovšem nelze přehlédnout: neustále se opakující Apollónovo pojetí / místo pojetí postavy 

Apollóna; Augustův vztah s Apollónem/ vztah k …; zacházení s Apollónem (s. 17); rozkolísané je pojmenování 

aspektů boha – válečný/válečnický, lékařský/léčitelský; práce popisovali (s.6); hostiny se pořádaly s veškerou 

touhou být viděny a oceněny (s.8); neopraveno zůstalo několik tiskových chyb. 

 


