
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Ivana Prchlíka, 

konané dne 6. 11. 2012; 

téma práce: „Poslední pohané a jejich postavení v christianisovaném římském imperiu“ 

Přítomní: 

doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (předsedkyně) 

doc. PhDr. Václav Marek, CSc. (školitel) 

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (oponentka) 

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 

PhDr. Jan Souček, CSc. 

prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (oponentka; není členkou komise) 

Předsedkyně komise doc. Picková zahájila obhajobu, přivítala přítomné a představila kandidáta. 

Doc. Marek seznámil komisi s kandidátovým dlouhodobým zájmem o pozdněantické dějiny, jeho 

působením během doktorského studia, vyzvedl vysokou heuristickou a odbornou úroveň dizertace a 

konstatoval, že práce je podle jeho názoru ojedinělým a originálním příspěvkem. 

Kandidát popsal svou cestu k tématu a cíl práce: chtěl ověřit, do jaké míry je oprávněný názor, že 

Eunapios a Zósimos mohli psát a publikovat svá díla bez překážek; rozebral proto různé pramenné 

zprávy, které by to mohly potvrzovat, nebo tomu protiřečit, a konfrontoval je s císařskou 

legislativou. Na základě svého studia dospěl k závěru, že nelze tvrdit,  že se v christianizovaném 

impériu každopádně pronásledovalo, ale že nelze tvrdit ani opak. 

Doc. Picková předala slovo oponentkám, prof. Mouchové a doc. Bednaříkové, aby přednesly své 

posudky. 

Prof. Mouchová seznámila komisi s hlavními body svého posudku (viz zvláštní příloha), explicitně 

však zmírnila výtku týkající se spekulace o náboženském přesvědčení Symmacha, vnuka řečníka 

Symmacha, protože je pouze v poznámkovém aparátu; přesto by kandidát měl zvážit, do jaké míry 

jsou takové spekulace přínosné. 

Doc. Bednaříková seznámila komisi s hlavními body svého posudku (viz zvláštní příloha). 

Kandidát Ivan Prchlík reagoval na posudky oponentů, zejména na následující body, které byly 

zmíněny i ústně: 

 Zkoumání motivace vydání jednotlivých zákonů se nevěnoval, protože by to značně zvětšilo

rozsah práce.

 Pokud jde o náboženské přesvědčení vnuka řečníka Symmacha, na své spekulativní

hypotéze netrvá, v práci ji uvedl jen jako jednu z možností, vyplývající z ne zcela jasného

vyjádření pramene o synovi tohoto, tedy pravnukovi řečníka. Momentálně zpracovává

článek, ve kterém argumentuje, že otec tohoto Symmacha a syn řečníka Symmacha

křesťanem určitě nebyl. Námitku prof. Mouchové, že formulace v Anecdotu Holderi se

vztahuje k dávným Římanům, a nejasná tudíž není, přijímá.

 Teoretickou literaturu zabývající se spojením státu a určité ideologie opominul prozatím



úmyslně, opět proto, že by tím značně narostl obsah práce. Do budoucnosti s její reflexí 

počítá. Upozornil však i na opačný extrém, jinak vynikající knihu Ch. W. Hedricka (viz 

seznam literatury), který nemá osobní zkušenosti s totalitním režimem, a proto cituje a ve 

svém seznamu literatury vedle odborných prací uvádí Havlovy listy a Kunderovy romány. 

 Kapitola „Výhled do dalších staletí“ není vyčerpávající a pokud by být měla, musel by

kandidát pracovat i s prameny, které prozatím zůstávají mimo jeho odborné možnosti,

zejména relikty v místním folklóru.

 V případě Historie Augusty skutečně nezohlednil všechny dostupné informace; námitka

prof. Mouchové, že existuje druhá skupina rukopisů, je oprávněná.

 Oprávněnou námitkou je, že i díla, která nebyla protikřesťanská, jsou často zachována pouze

v jediném rukopise, přesto však to, že totéž platí i v případě děl, která někdy za

protikřesťanská považována jsou, kandidát i nadále považuje za hodné pozornosti.

 Státní perzekuci a lidové protipohanské zásahy od sebe důsledně odděloval jen tam, kde to

jednoznačně vyplývá z pramenů.

 Pokud jde o práce našich současných badatelů, které dle doc. Bednaříkové kandidát

opominul, je to důsledkem především toho, že k tématu ho přivedla heuristika k Eunapiovi a

Zósimovi, jimž se z našich badatelů nikdo speciálně nevěnoval. I tak ale konzultoval práci

dr. Petrovićové Docere ac delectare: proměny římské naukové literatury, zaujalo ho v ní

však pouze to, že otázku Macrobiovy datace řeší v souladu s moderními poznatky, jinak ale

shledal, že se věnuje především otázkám literárním.

 V poznámkách pod čarou nejenom odkazuje k pramenům a literatuře, ale podrobně rozvádí

svou argumentaci zejména proto, že opačný postup považuje za možný pouze v zahraničí,

kde je příslušná literatura snadno dostupná.

 Latinskou citaci jedné Justiniánovy novely (42), jejíž originální řecký text je dochován,

původně převzal z (jinak spolehlivého) internetového zdroje, uvádějícího však pouze

latinské znění novel, zatímco při pozdější redakci textu, kdy pracoval s kritickou edicí,

neoriginální znění pramene přehlédl.

 S problémem autorství Edicta Theoderici nebyl kandidát obeznámen, a proto k němu

nezaujal stanovisko, za autora považuje Theodericha Velikého.

Doc. Picková zahájila diskusi. 

Doc. Bednaříková položila otázku, jaký má kandidát názor na propojení sakrální a profánní sféry 

v římském životě (viz  závěr jejího posudku). 

Kandidát odpověděl, že podle jeho názoru bylo toto sepětí výrazně větší než v moderní době, takže 

zřejmě nebylo možné pohany nepronásledovat (což v zásadě vyplývá i z citace z Davida Huma, 

k jehož názoru se v práci hlásí), a to i proto, že některé tolerantní osobnosti, které se občas objevily, 

zřejmě podlehly svému okolí. 

Prof. Mouchová upřesnila, že reflexi teoretické literatury ke vztahu státu a ideologie nepostrádala 

v předložené práci, ale do budoucna ji kandidátovi doporučila mimo jiné  proto, že pro něho bude 

znamenat ulehčení argumentace. 



Doc. Bednaříková se kandidáta zeptala, jaký je jeho názor na skutečnost, proč se nedochovala 

Historia Romana Symmacha, pravnuka řečníka Symmacha. 

Kandidát za možnou příčinu navrhl, že se dílo mohlo v duchu prozřetelnostního výkladu dějin, 

který zřejmě uplatňovali i předkové tohoto Symmacha vůči křesťanství, obracet proti arianismu 

gótských vládců Itálie. 

S problematikou tohoto díla, ztraceného podobně jako jiná klasicizující, ovšem není detailně 

obeznámen, přijímá však názory těch badatelů, kteří si jeho důvěru získali řešením jiných otázek. 

Doc. Kepartová poznamenala, že podle jejího názoru je podrobný poznámkový aparát přínosný, 

protože ani v zahraničí nejsou odborná díla vždy dobře dostupná. 

Doc. Marek poznamenal, že sám kandidáta upozorňoval, že jeho poznámky jsou pro čtenáře už 

příliš náročné. 

Prof. Mouchová se domnívá, že kandidát v tomto ohledu překročil jistou mez, jeho poznámky jsou 

zejména vinou příliš rozvitých souvětí někdy už nepřehledné; podobně podrobné poznámky 

používal např. prof. Dobiáš, ten však dokázal jejich přehlednost udržet. 

Doc. Bednaříková názory k poznámkám uzavřela konstatováním, že při publikování práce by 

kandidátem zvolený postup byl kontraproduktivní. 

Doc. Picková uzavřela diskusi, konstatovala, že obhajoba splnila všechny náležitosti, a vyzvala 

kandidáta a veřejnost, aby opustili místnost. 

Po hlasování doc. Picková oznámila kandidátovi a veřejnosti výsledek: komise rozhodla, že 

kandidát prospěl. 

Zapsal: Ján Bakyta 

_______________________________ 

podpis předsedy komise 


