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Dekorace interiéru obytných a reprezentativních prostor za využití mozaik má ve Středomoří 
dlouhou tradici, jež navazuje na starší předlohy mezopotámské a předovýchodní.  Diplomový 
úkol Patricii Ozaňákové stanovil zpracování římských podlahových mozaik především z území  
provincií Africa Proconsularis, Numidia, Mauretania a jejich porovnání se souborem 
z provincií Galských. Autorka v úvodu vymezuje význam dekorativních mozaik a jejich roli 
v procesu romanizace, další otázky jsou již problematičtější: stanovaní chronologie na 
základě stylové analýzy, význam motivů, ikonografických schémat, typických pro obě oblasti. 
Pro řešení práce a diplomový úkol mělo být hlavním zadáním posouzení dvou území 
s rozdílnou předchozí tradicí a posouzení do jaké míry se uplatnily nově se šířící prvky římské 
životní úrovně. Na tomto místě je třeba říci, že téma je rozsáhlé, vyžadující systematický 
přístup. Právě tento postup dle mého názoru autorka plně využila.

Práce je členěna do čtyř kapitol: úvodní je věnována technologii mozaik, včetně části 
věnované materiálům, které římští mozaikáři užívali, s nástinem provenience. Jde-li o využití 
starověkých pramenů, autorka oprávněně uvádí Vitruvia (anglickou citaci nepovažuji za 
nejšťastnější; proč autorka neuvedla latinskou podobu, případně překlad? Vitruvius se 
zřejmě i díky tomu nevhodně ocitl mezi autory; s. 80). Následující kapitola posuzované práce 
je věnována mozaikám v severní Africe. Konstatování „Africa je latinské meno severnej časti 
afrického kontinentu“ v pojetí autorky není přesné, takto v pozdněřímském období lze 
označit jen část území dnešního Tuniska. V práci jsou zahrnuty především lokality na území 
provincie Africa Proconsularis, Numidia (získané r. 146 př. Kr.), Mauretania (42/44 po Kr.), 
které patřily na rozdíl od provincie Aegyptus pod správu senátu. Jde-li o poslední zmíněnou 
provincii, zde se mozaiky koncentrují především v oblasti Alexandrie – v jiných oblastech této 
provincie se uplatnily spíš výjimečně (tato problematika ovšem nebyla předmětem zadání). 
Tato skutečnost se ovšem promítla do poměrně volného nakládání s polohou lokalit. P. 
Ozaňáková následně přistupuje k vlastnímu hodnocení a třídění samotných mozaik a tato 
část dokládá velmi dobrou znalost problematiky a schopnost jednotlivá témata utřídit, 
charakterizovat a následně hodnotit. Dle mého názoru však není nejvhodnější způsob členění 
a především označení kapitol (kap. 2. 4. ad.) – časté označení kapitol „i; ii;“ případně prosté 
odsazení za využití grafických znaků totiž neumožňuje snadnou práci s textem. Na kapitolu 
věnovanou kompozici severoafrických mozaik navazuje zhodnocení námětů: rozdělení na 
lovecké scény, výjevy z amfiteátru a konečně náměty mytologické. Zde jsou postiženy hlavní 
prvky v oblasti užívané včetně jejich stručné stylové analýzy. Následující část bakalářské 
práce (kapitola třetí) je zaměřena na druhý okruh stanovený diplomovým úkolem, tedy 
galské mozaiky. Kapitola (podobně jako předchozí) začíná historickým přehledem, na nějž 
navazuje část věnovaná kompozici a figurálním (resp. florálním) námětům. Také v této části 
autorka postupuje odpovídajícím způsobem a problematiku hodnotí úspěšně. Považoval 
bych však za vhodné vysvětlení zkratky MD (multiple dekor ?; na s. 41 bez uvedení zkratky, 
následně např. s. 45 ad.). V kapitole, pojednávající o galských mozaikách se na řadě míst 
(např. s. 41 ad) objevuje „Viedenská škola“ – zřejmě má jít o „viennskou školu“, zde 
pravděpodobně zapůsobilo automatické opravování; nicméně termín působí rušivě – nebo 
jde opravdu o Vídeňskou školu? Pokud jde o kazetové stropy, které měly inspirovat náměty 
galských mozaik, snad by stálo za uvážení také využití předloh „kobercového charakteru“. 
Další část práce přináší zhodnocení vlivu severoafrických a galských mozaik na sousední 



regiony – tuto část lze hodnotit jako vyváženou a vhodně doplňující hlavní kapitoly. Obecně 
lze konstatovat, že práce je vypracována velmi pečlivě, za využití doporučené literatury, 
navíc doplněné o řadu dalších titulů. Autorka používá a odpovídajícím způsobem aplikuje 
citační aparát, avšak na několika místech práce nevhodně odkazuje na další poznámky, resp. 
na seznam literatury (např. pozn. 80, 81) – zde je nutné uvést přímo zdroj, ze kterého čerpá.

Přes několik výhrad, které jsou výše uvedeny, práce splnila zadání a autorka prokázala 
velmi dobrou orientaci v problematice, sestavila také reprezentativní obrazovou přílohu, 
která text vhodně doplňuje. Práci hodnotím jako velmi dobrou. Z těchto důvodů považuji 
bakalářskou práci Patricie Ozaňákové za vhodný podklad pro obhajobu. 
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