
Oponentský posudek na bakalářskou práci Patrície Ozaňákové „ Námety a technológie 

galských a severoafrických mozaik, UK Praha 2011/12, 92 str., 191 obr.“ 

 

Jak vyplývá již z názvu, zaměřuje se práce na římské mozaiky Gallie a Severní Afriky. 

Hned v úvodu je nutno poznamenat, že téma je velmi rozsáhlé a postihnout všechny aspekty, 

z nichž by bylo možno problematiku sledovat ( celková kompozice zdobené plochy, podoba 

bordur, figurální témata a jejich umělecké ztvárnění, použitá barevnost, eventuální předlohy 

či vztahy k jiným oblastem apod.) je, zejména pro začátečníka, značně obtížné. Pokud jde o 

severoafrickou oblast, v některých starších  pracích bylo užíváno rozdělení na Mauretánii a 

Tripolitánii, s tím, že každá z nich má odlišný charakter a odlišný vývoj. Diplomandka zřejmě 

vychází zejména z prací K.Dunbabin, která takovéto členění neužívá.   

Práce je rozčleněna na čtyři kapitoly a závěr, při čemž první část je věnována 

technickým otázkám, jakými jsou na příklad druhy používaného materiálu, včetně metody 

určování jeho původu a technologie zhotovování mozaik. Na str. 12 je, podle mého názoru 

zbytečně, citován Vitruvius v anglickém překladu, ačkoliv disponujeme překladem českým ( a 

předpokládám, že i slovenským ), způsob citace neodpovídá zásadám platným pro antické 

autory a nadto postrádám knihu v seznamu literatury. 

Druhá kapitola, nazvaná Severoafrické mozaiky, v úvodu stručně zmiňuje předřímské 

– punské podlahové dekorace, na což navazuje pasáž o historii severní Afriky v římské době. 

Podkapitola označená jako“Ornamentálny vývoj „ je již věnována samotným mozaikám. 

Jestliže pro  počáteční fázi jejich vývoje v severní Africe  je charakteristický tzv. přísný styl 

(str.15), nezdá se být příliš vhodné zařadit sem – jako jediný příklad - mozaiku z villy v Zliten 

(autorka nesprávně píše Zilten), vzhledem k  problematickému datování  tohoto komplexu ( 

srov. Dunbabin, K.M.D., The Mosaics of Roman North Africa, Oxford 1978, 235-237). Pak 

následuje přehled ornamentálních motivů (florálních), jejich variant a nastínění vývoje 

s ohledem na vztah ke zdobené ploše a k pozadí. Uvítala bych jasnější geografické vymezení, 

protože teprve na konci této podkapitoly (na str.18) se dozvídáme, že „V západnej části 

Afriky tieto pravidlá neplatia..“  

Podobně jako tomu bylo v případě ornamentů, jsou přehledně zaznamenány rovněž 

základní varianty kompozic, které buď umísťují figurální scény do menších geometricky 

tvarovaných polí nebo zaplňují velkoryse výjevem celou plochu. V takovém případě 

zobrazení scény, v níž akce probíhá v několika pásech nad sebou, bez jejich jasného oddělení, 

může někdy připomenout kompozici, jaká se používala i na jiných památkách římského 

umění, zejména na některých historických reliéfech . 

Dále následuje část zabývající se podrobně  zobrazovanými náměty, analýzou jejich 

uměleckého zpracování a jeho vývojem. Ve výkladu postrádám třetí skupinu námětů, kterou 

autorka slibuje na str. 21:  „c) život na vidieku“, takže vypadly i známé a kvalitní mozaiky z 



Cherchel. Totéž pak platí pro podkapitolu 4.3 s názvem „Germánia a Panónia“, kde jsem 

nenalezla žádnou mozaiku z Pannonie. 

Třetí kapitola se věnuje mozaikám z Gallie. Podobně jako v případě severní Afriky, i 

zde začíná diplomandka historickým přehledem. Podrobně jsou pak popisovány styly, s nimiž 

se setkáváme v oblastech s centry ve Vienne a Lyonu a poté v Gallii Belgice a Aquitánii, 

pozornost se soustřeďuje na typy kompozic a výběr  figurálních témat. Produkce jednotlivých 

galských provincií je dobře charakterizována, autorce zřejmě pomohlo, že materiál z nich je 

v některých pracích publikován odděleně. 

K těmto hlavním kapitolám je připojeno několik stručnějších – vlivy afrických a 

galských mozaik  na další oblasti římského impéria – na Hispánii, Sicílii v případě afrických 

prací a na Germánii v souvislosti s mozaikami galskými. Některé z autorkou zvolených 

analogií působí velmi přesvědčivým dojmem – např. obr.159 Kartágo a obr.160 Sicílie. Větší 

pozornost je, jistě právem, věnována komplexu mozaik z Piazza Armerina, jejichž úzké vztahy 

k severoafrickým jsou diskutovány v řadě prací. Mozaika se zobrazením Herkula bývala 

spojována s hypotézou o vlastnictví villy Maximianem, který si zde měl nechat zobrazit 

Herkula jako svého patrona.  

Z některých drobnějších chyb bych uvedla: na str.35 autorka píše, že bakchantka drží 

thiasos; na str. 43 a 44 se téměř doslova opakuje jeden odstavec; věta na str.45 nedává 

smysl-„ Mozaikisti Množstvo používali figurálnu výzdobu…“. Obtíže někdy zřejmě 

diplomandce působilo nalezení správného slovenského či českého překladu cizojazyčných 

výrazů – termín „Vídeňská škola „ pravděpodobně označuje školu ve francouzském Vienne, 

na str. 44 se překvapivě hovoří o rhodském vlivu na mozaiky v Gallii Narbonensis. Pro 

bordury označované autorkou jako „vrkoče“ by byl vhodnější termín pletenec – ke str.62 a 

obr.190-192 – zobrazené oktagony ale nejsou lemovány pletencem.  

Závěr uvádí řadu zajímavých postřehů, týkajících se společných znaků nebo naopak 

rozdílů v produkci sledovaných oblastí. Za současného stavu znalostí lze obtížně rozhodnout, 

zda případné shody byly dány pohybem řemeslníků nebo existencí vzorníků. Práci doplňuje 

obsáhlý seznam literatury a bohatá obrazová příloha. 

Lze říci, že diplomandka splnila úkol stanovený v zadání bakalářské práce, a že její práce 

představuje vhodný podklad pro obhajobu za účelem získání titulu bakalář. 

 

 

V Praze dne 11.2.2012                                                     doc. Dr. Iva Ondřejová, CSc.  

 


