
Posudek oponenta na bakalářskou práci Markéty Strouhalové 

Motiv tance na čevenofigurových vázách 

Práce je výsledkem značné í, úsilí i schopnosti orientovat se v rozsáhlém materiálu., i když by 

bylo asi vhodné, doplnit si přehled o další, zejména Beazly archives a další internetové 

stránky, z českých jsou zejména užitečné stránky Z. Kratochvíla (fyzis.cz) Na str. 8. by bylo 

vhodné zmínit, že taneční soutěže byly součástí her, i zmínky (Platón, ale i jiní), že tanec je 

vhodnější než sport, protože lépe zušlechťuje duši. Jeřábí tanec byl i tancem, otevírajícím 

cestu k zasvěcení, podobně jako tance v Eleuzíně a na Sanothráce. Ke str. 10 bych připomněl 

tradici řeckých tanců se zbraněmi - zejména u pontských Řeků, a jejich sousedů Gruzínců; 

navazují podle mnohých právě na tento druh starověkého tance. Na str. 12, 16f. ad. bych 

připomněl kordax, tzv. "Dickbauchtanzer"s vycpanými zadky a přivěšenými fally, 

z korintských váz to přešlo na číše s komasty; zde by bylo vhodně zmínit naši, podobně jako 

naši klazomenskou amforu s tancem. Zřejmě přes sicilské frašky (o těch má dosti i 

Stehlíková) jde vývoj nějak k flakům. 

Na str. 18 bych rád viděl aspoň zmínku o dekorativních reliéfech tanečnic, nejen 

Kalimachovy, ale i Hóry/Aglauridky a podobné, m.j. též skupina připisovaná Sókratovi. 

Aspoň zmínka by měla být o hrobkách v Pastu, kde jsou také tance, a o ještě lépe dostupných 

etruských, které s nimi úzce souvisejí. Při případném rozšíření práce nelze opomenout korpus 

CV A, dnes už také na internetu, a ThesCRA, dnes dostupná u religionistů. Protože autorka 

zná německy, měla by se také ještě podívat do Realencyklopedie na příslušná hesla. 

Terminologie řeckých váz v češtině rozpracoval už Jindřich Čadík a po něm Jiří FreI; měli 

bychom se jí už držet a občas také pohlédnout do českých knih, žijeme-li zde a neseme 

spoluodpovědnost za českou kulturu. Nejsou tam jen nevýznamné podněty. 

V celku jde ovšem o práci na úrovni bakalářské velmi kvalitní, která je bezpochyby 

dobrým předpokladem k obhajobě a k získání titulu BA. 

V Praze dne 6.9.08 
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