
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Magdalény 

Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

AUTOR PRÁCE: FILIP KYSILKA 
NÁZEV PRÁCE: Obraz císaře Tiberia v současné beletrii v konfrontaci s antickými prameny a s vědeckým 
výzkumem, Praha 2020 
 
VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. JANA KEPARTOVÁ, CSC. 
OPONENT PRÁCE: PHDR. JAN ZDICHYNEC, PH.D. 
52 stran vlastního textu, seznam pramenů a literatury 
 
Odevzdáno na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v dubnu 2021. 
                           

                               

Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

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    
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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   

 

Celkové hodnocení (slovně) 
Nebývá úplně časté, že si student vybere pro svou bakalářskou práci téma z antických dějin – proto velmi oceňuji 
poměrně originální volbu Filipa Kysilky, jež padla na druhého římského principa Tiberia. Myslím, že nesnadné 
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téma ztvárnil ve své práci poměrně originálně a dokázal ke zdánlivě dost zpracované problematice přidat i nové 
poznatky a pohledy.  

Po formální stránce je studie zpracována obstojně, i když vykazuje obvyklé neduhy bakalářských prací. 
Mezi klíčovými slovy by měly být středníky. Poměrně kvalitní je poznámkový aparát, bylo by snad vhodné uvádět 
i místa, ne jen roky vydání prací, u překladů antických autorů bych uváděl editory. Myslím, že pro krácení citací by 
byl vhodnější úsporný systém zkráceného názvu díla (není také potřeba opakovat rok vydání). Nechápu, proč je 
formulace „překlad autora“ v textu vložena do uvozovek. 

Jazyk práce: Autor píše vcelku kultivovaně, i když někdy se nevyvaruje poněkud zbytečných frází, jako 
např. že nás starověké civilizace ovlivňují… Co jsou „věci“ na s. 6 (nebylo by vhodnější užít slova události, 
trendy?), i jinde najdeme poněkud kostrbaté formulace. Co znamená např. věta: „věnoval bych se kritickému 
pohledu na starověké autory.“  

Větší pozornost je třeba věnovat distribuci velkých a malých písmen: „Seleukovská říše“ vs. 
„ptolemajovský“ Egypt – (Egypt raději asi „ptolemaiovský“. Obvyklým nešvarem je nedůsledná interpunkce, kdy 
často chybějí čárky za vedlejšími větami – s. 7 (před „je neocenitelný“), nebo naopak přebývají za větnými členy 
(za „do Říma“ na s. 10). Místo „jak moc“ bych užíval výraz „nakolik“, „nedochovalo se mnoho památek“ – spíš 
zmínek.  

Poněkud nedůsledně autor střídá plural majestatis a singulár, když hovoří o svém postupu, nepatřičný je 
kondicionál v úvodu práce – „udělal bych“ – není nutné; místo „bych udělal shrnující zhodnocení“ užijme 
„zhodnotil bych“ nebo „zhodnotím“. Správně nenavazuje věta: „Jejíž rodokmen byl“. V poznámkách pod čarou 
bych občas využil formulaci „tamtéž“. Nejednotně užívá číslice a číslovky pro názvy století a let, nejednotně 
přepisuje některá antická jména: Julia versus Iulia.1 

Struktura textu je logická a přesvědčivá. Podrobnější by měl ovšem být abstrakt. Už v něm bych naznačil, 
jaké antické autory F. Kysilka a proč využívá; proč vybral konkrétní romány a jak vybíral také moderní historiky 
Tiberia. Původně jsem se domníval, že „moderní teorie“ o Tiberiovi by bylo vhodnější rozebrat již v úvodu práce, 
ale po přečtení textu jsem toto poněkud neobvyklé autorovo rozhodnutí pochopil. Přesto bych doplnil obligátní 
úvahu o pramenech a literatuře k tématu.  

Soudím, že název úplně neodpovídá obsahu práce: přece jen (pro celek práce ovšem nezbytný, byť spíše 
kompilativní a shrnující) výklad o životě a vládě císaře Tiberia zaujímá více než třetinu textu. Soudím, že se výklad 
příliš soustřeďuje na samotnou osobnost – chybějí základní údaje o samotném principátu, společenských, 
hospodářských poměrech impéria. Některé pasáže z úvodu bych přesunul do závěru práce („doba raného 
principátu pro něj měla kouzlo“) 

Ocenil bych přílohy, alespoň textové, např. nějaký souvislejší úryvek z antického dějepisectví hodnotící 
Tiberia, komparovaný třeba z pasáží moderního románu. Poněkud příliš krátký je závěr, snad až příliš osobní.  

Věcných výhrad k textu práce nemám mnoho. Snad bych se jen zeptal, jaké významné pozice zastávali 
členové rodu Claudiů. (s. 9) Nelogická mi připadá formulace, že „doba Tiberiovy vlády byla klidná, což nám 
pomůže v nahlížení na jeho vládu“ (s. 22). Připomínám, že Tacitus není hodnocen jednoznačně jako nestranný 
historik a někdy se mu přisuzují spíše kvality literární. Je přece jen možná škoda, že se autor samostatně nevěnoval 
Dionu Cassiovi, i když výběr sledovaných autorů je logický. Zajímavé by bylo nahlédnout i do Historie Augusty. 
Snad by mělo být hlouběji naznačeno, že rozebíraná díla mají sama o sobě poněkud jinou intenci. U analyzovaných 
románů mi chybí jejich hlubší zasazení do souvislostí doby – jsou to autoři současní? Četl autor třeba nějaké 
recenze na dané romány? Snad trochu naivně působí aktualizace o výchově dětí na s. 37. Doplnil bych krátkou 
úvahu o žánru historického románu. 

Metoda: Prohloubil bych kritiku dosavadního bádání, zdá se mi, že autor někdy poněkud příliš směšuje 
výpověď starověkých pramenů a pozdější literatury – není mi jasné, proč některé informace bere přímo z pramenů, 
jiné potom ze sekundární literatury (např. už o Tiberiově životě – vše čerpá z Hollandovy práce, na s. 10? Podobně 
poněkud zmateně působí výklad na s. 12. Někdy působí citáty převzaté z literatury jako poněkud nesoustavná 
snůška, jež by snad měl autor více interpretovat (s. 10 – „Livia nejen vnesla do jeho domácnosti nádech patricijské 
třídy, ale zároveň sloužila jako živoucí ztělesnění starodávných ctností“). Odkud bere poněkud psychologizující 
formulace jako „nedával najevo své myšlenky“? Někde chybí citace – např. úplně na konci s. 10. Proč necituje 

 
1 Viz take „tribunkou“ moc na s. 13, „správa na s. 14“; bohužel někde najdeme i hrubky: „osob, aby vzdali Tiberiovi úctu“ (s. 14), „byly 
autoři“ (s. 23), vynechal bych formulace typu „nám objevuje“; tematika píšeme důsledně s krátkým e apod., jistě nepřebírá moc 
„potupně“, ale „postupně (s. 36). 
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přesně místo ze Suetonia na s. 11? Nápadné je také mísení zdrojů na s. 11 – jednou Barret, jednou Velleius 
Paterculus, nápadně schází zdroj na s. 14, o vzdání úcty Tiberiovi, podobně na s. 17 („Neví se, zda Augusta zastihl 
ještě živého“). Důsledněji by měly být citovány i informace o Tacitovi (s. 26); soudím, že si měl autor všimnout i 
toho, jakým jazykem byla analyzovaná díla sepsána. 

Soudím, byť jsem je samozřejmě nemohl s originály porovnávat, že autor překládá z angličtiny dobře, byť 
třeba překlad na s. 25 „na skladě je pro něj nějaké nebezpečí“ mi připadá příliš moderní. Pracoval s romány 
v originále?  

Přínosem práce je jistě soustavné studium a zhodnocení (byť ne vždy přesvědčivě reprodukované) 
rozsáhlé literatury k osobnosti tohoto nepochybně opomíjeného římského císaře. Zajímavé je i srovnání 
jednotlivých antických autorů – zde autor prokazuje schopnost zhodnocení (odstup historiků od tematiky, již 
zpracovávají), samostatného úsudku a interpretace. Autor si všímá i různých způsobů vládnutí. Jistě by si zasloužil 
i větší pozornosti v českém prostředí, snad i jako určitý typ vládce. Dobré je i srovnání různých přístupů románů, 
jejich práce s historickou realitou, stejně jako výklad o různých teoriích pohledu na Tiberia. 

Podněty k obhajobě: Jak si představuje další svůj výzkum? Má Tiberius nějaký vztah k českému prostředí, 
jakou roli hrál Tiberius v české historické literatuře? Všiml si ho v poslední době důkladněji nějaký český historik?  

Pokoušel se autor alespoň částečně pracovat s antickými prameny v originálech? Když hovoří o překladu 
z díla Diona Cassia?  na s. 10 – je to překlad z angličtiny či řečtiny? 

Dokázal by nějak srovnat kvalitu sekundární literatury k tématu, již používal? Je třeba srovnatelná práce 
M. Granta a F. Meijera? Dokázal by autor zdůvodnit, proč na některém místě používá právě ty zdroje a jinde zase 
jiné?  

Proč byly vybrány zrovna tyto dva historické romány?  
Zajímavý je Tiberiův mecenát vůči Velleiu Paterculovi. Dokázal by k němu autor práce říci něco více, 

vnímal to při studiu pramene? Jak si autor vysvětluje Tiberiův ústup z panování? Dá se Seianovo působení nějak 
zobecnit, co se zneužívání moci týče?  

Mohli bychom se více zamyslet se nad pojmy „obraz“, „pohled“. Setkal se F. Kysilka s nějakou jinou prací, 
která by se věnovala těmto „pohledům“, „druhým životům“?  

Zamýšlel se nad otázkou, jak byl Tiberius vnímán ve středověku či humanismu?  
Četl autor jiné romány od analyzovaných romanopisců?  
Ve školní výuce jistě nebude, zejména na základní škole, dostatečný prostor, který by bylo možné věnovat 

osobnosti císaře Tiberia. Přesto: jak by kandidát Tiberia představil studentům či žákům, jaké obecnější rysy byste 
na jeho osobnosti, vládě, působení prezentoval? 

Píšete, že historikové promítají své postoje do svého díla – soudíte, že se Vám samotnému podařilo osobní 
postoje abstrahovat?  
 
Práci doporučuji k obhajobě a těším se na diskusi nad svými připomínkami. 
 
 
Datum         17. května 2021                    Podpis oponenta práce 
          Jan Zdichynec  


