
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Markéty Strouhalové "Motiv tance na červenofigurový·ch 
vázách", Praha 2008, 55 str., obr. na příloze. 

Autorka si zvolila ikonografické téma, zaměřené na zobrazení tance na attických a 
jihoitalských červenofigurových vázách a jejich srovnání, z něhož poté vycházejí její závěry o 
rozdílech mezi pracemi výše uvedených oblastí keramické produkce. Ve starověkých společnostech, 
na rozdíl od současnosti, kde je tanec převážně záležitostí společenskou - zábavnou, eventuálně i 
sportovní, hrál ve starověku nemenší roli v náboženském životě, v kultovních aktivitách. V tomto 
duchu jsou pojaty i úvodní části práce, kde diplomandka na základě literárních pramenů (Platon) 
charakterizuje roli tance v řecké společnosti v souvislosti s řádnou výchovou občana a dále se věnuje 
podrobnějšímu popisu jednotlivých druhů tanců spojených s různými kulty, tanci ve vztahu 
k divadelním představením, k výchově vojenské a tancům přecházejícím až v akrobatická 
vystoupení. Tato část práce vychází zejména ze starší publikace F.Weegeho: Tanz in der Antike, 
který se stejným tématem podrobně zabýval, i zde je však využíváno rovněž antických literárních 
pramenů (Xenofon, Lukianos). Krátké shrnutí na konci této kapitoly výstižně charakterizuje 
nejdůležitější momenty sledované problematiky. 

Druhá kapitola se věnuje tanci na attické červenofigurové keramice. Autorka téma pojala tak, 
že popisuje v jednotlivých skupinách, které si vytvořila (mainady, satyři a siléni, komasté, herci, 
tanečníci ve zbroji), způsob, jakým jsou postavy zobrazeny - tj. jejich postoje, oblečení, atributy 
apod. 

Třetí kapitola se zaměřuje na jednotlivé skupiny jihoitalské čevenofigurové vázové produkce. 
Zde je použito proti předchozí kapitole odlišného dělení, probírané příklady váz jsou rozděleny 
podle výrobních center na lukánské, apulské, paestské, kampánské a sicilské. Diplomandka vždy 
nejprve stručně charakterizuje příslušnou školu a její nevýznamnější představitele a pak popisuje 
nalezené ukázky sledovaného námětu. Možná, že použití stejného členění jako v druhé kapitole, byť 
i samozřejmě v rámci jednotlivých výrobních center, by bylo vzhledem k zaměření práce užitečnější. 
Zatímco u attické keramiky patří uváděné příklady často k běžně známým vázám, je třeba ocenit 
autorčinu píli, s níž prošla všechny rozsáhlé práce Trendal1ovy, aby shromáždila pro svou práci co 
nejreprezentativnější soubor jihoitalských váz. 

V résumé, které je napsáno jasně a přehledně, je potom provedeno vlastní srovnání obou 
sledovaných skupin a vyymezena obliba či naopak absence některých námětů. 

Celá práce je napsána dobře stylisticky, je jen škoda, že se v ní objevuje hodně chyb a 
překlepů, které bylo možné při pozornějším přečtení hotového textu snadno odstranit. Několikrát se 
objevují nesprávné tvary při skloňování řeckých jmen a názvů (např. Attisův, heraionu), na str. 19 
vznikl zřejmě přesmyčkou ze Sotada Sodates. 

Některé nedostatky padají na vrub nezkušenosti autorky. Na příklad u seznamu ''Yobrazení 
by mělo být uvedeno, odkud byly obrázky převzaty; jestliže je v poznámce citováno jméno autora a 
název práce, je už zbytečné připojovat "op-cit.". 
K résumé na str. 48: tanečnice s kalathy sice nejsou v attickém vázovém malířství, ale známe je 
z konce 5.století od sochaře Kal1imacha. 

Závěrem lze říci, že se diplomandka úspěšně zhostila svého úkolu, vymezila hlavní skupiny 
témat, v nichž se objevuje taneční motiv a rozdíly mezi produkcí attickou a jihoitalskou. Prokázala 
schopnost práce s odbornou literaturou i samostatnost v přístupu k zadanému tématu. 

Práci lze považovat za vhodný podklad pro obhajobu za účelem získání titulu bakalář. 

V Praze dne 1.9.2008 
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