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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická.  x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím 

jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

x    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce x    

 

Celkové hodnocení (slovně) 

Filip Kysilka správně rozpoznal sílu vlivu historických románů na povědomí laické 

společnosti o historických osobnostech a událostech. Proto je jeho volba tématu velmi 

užitečná.  
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Autor se zabývá osobností Tiberia v různých literárních žánrech – u antických autorů, 

především u Tiberiova současníka Velleia Patercula, a pak u autorů, kteří žili po éře 

Tiberiově, Tacita, Suetonia, ale také Cassia Diona, dále ve dvou historických románech (které 

také vzájemně porovnává) a následně v odborné literatuře, která je založena na nejen na 

primárních literárních antických pramenech, ale i na dochované korespondenci mezi 

Augustem a Tiberiem.  K antickým autorům se oprávněně staví kriticky, což může udělat i 

proto, že se seznámil s jejich životy, které náhled těchto historiků na Tiberia ovlivňovaly. U 

románové beletrie se snaží dopátrat, kteří antičtí autoři pro tyto moderní spisovatele, Rogera 

Caratiniho a Allana Massieho, byli východiskem pro jejich vnímání druhého římského císaře. 

K samotné osobě císaře Tiberia se – v době zavřených knihoven – F. Kysilkovi podařilo najít 

a využít dostatečné množství vědeckých prací, aby z nich mohl vytvořit vlastní úsudek na 

tohoto císaře.  

 

Obsahově je práce velmi dobrá, oceňuji v celé práci vlastní názor autora ve všech fázích 

práce, podložený zkoumanými zdroji.  

Stylisticky práce pokulhává, obsahuje neobratné vyjadřování (opakování slov, informací, 

začátky vět vztažnými zájmeny apod.). Zřejmě z nepozornosti či slohové neobratnosti vznikla 

obsahová chyba v tvrzení na s. 23, kde v posledním odstavci píše F. Kysilka o bitvě 

v Teutovurském lese. Z formulace se zdá, že Varus zde byl Římany poražen, ale autor dobře 

ví, že to bylo naopak – píše o tom již v předchozím textu správně. Oceňuji autorovy vlastní 

překlady anglických originálů (jak antických literárních pramenů, jakými je např. Cassius 

Dio, tak odborné literatury). Jen jednou jsem postřehla nepřesnost, která mění obsah textu – 

na s. 47 je Iulie označena v Kysilkově překladu jako dcera Caesara, ale v angličtině znamená 

caesar nejen jméno C. Iulia Caesara, nýbrž i obecně pojem císař. Iulie byla přece dcerou 

císaře Augusta, nikoli Caesarovou. 

Také občasné gramatické chyby především v používání čárek ve větách, ale i v používáni i-y, 

psaní správa místo zpráva atd., práci škodí.  

V poznámkách občas chybí odkaz na pramen uváděný v textu (v případech, kdy jsou v textu 

uvedeno více zdrojů, je v poznámce uveden jen jeden, např. pozn. 76). 

 

Struktura práce je jasná a přehledná, byť občas lehce nevyvážená, některé odstavce by měly 

zaznít až v závěru, nikoli na začátku („Po svém studiu mám pocit, že Tiberius byl velice 

zajímavá osobnost s pestrým životním příběhem. Zároveň se domnívám, že toho pro stát 

udělal vskutku mnoho. Když začneme jeho vojenskou kariérou, kdy dokázal zvládnou ty 

nejtěžší záležitosti a byl nepochybně velkou oporou říše. I jako vládce si nemohl vést nějak 

špatně. Římská říše se za něj vnitřně konsolidovala a měla sílu prosadit své i vůči zahraničním 

nepřátelům. Pomohl dotvořit nový systém, který započal císař Augustus.“ S. 8). 

 

V závěru F. Kysilka nastiňuje obraz císaře Tiberia, který na základě svého výzkumu získal, a 

možnosti dalšího bádání. Při obhajobě by tyto možnosti – alespoň jejich směrování - mohl 

nastínit.  

 

 

Doporučuji k obhajobě. 
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