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H.Schliemann použil Homéra k nalezení Tróje, jiní badatelé se zabývali identifikací míst, kterými 

při svém putování procházel Odysseus. Předložená práce se zařadí mezi ty, které se věnují nebo 

budou věnovat (z textu mi není jasné, zda jde o dílo průkopnické nebo navazující na jiné podobné 

studie), i když v sofistikovanější podobě a s využitím moderních metod, Pausaniovým Cestám po 

Řecku a zjišťování věrohodnosti Pausaniova textu jeho konfrontací s archeologickým materiálem 

a dalšími prameny. Autor si pro své zkoumání zvolil oblast Korinta, což zdůvodňuje větším 

množstvím zde se nacházejících archeologicky prozkoumaných lokalit. Tématu se věnuje ve značné 

šíři – dotýká se geologické situace regionu a jeho klimatu, pokračuje pak přes historii doloženého  

osídlení na jednotlivých lokalitách od nejstarších dob až k přehledu archeologických aktivit na 

místě. Občas dochází ke zbytečnému opakování některých informací – na příklad na str. 16 a 17: 

dostatek pitné vody, kvalitní hrnčířská hlína; častěji se mi nepdařilo nalézt souvislost mezi textovou 

částí a obrazovou přílohou: na str.23-24 ( Isthmie – Poseidonův chrám )  by měl mít podle textu 



starší fázi z období 700 – 470 př.Kr. s devíti sloupy v průčelí a 17-ti na dlouhých stranách, při tom 

na příloze č.6 je zobrazen plán svatyně  okolo roku 500 př.Kr se sedmi sloupy v průčelí a 18-ti na 

dlouhých stranách; na příl. 21 je chrám G zakreslen  jako římský tetrastylový se sloupy pouze 

v pronau, zatímco v textu se o něm hovoří jako o pseudodipterálním (str.41). Na str.46 je uváděn při 

severní hranici Korinta Asklepiův chrám s odkazem na přílohy č.27 a 28, kde nalézáme v jednom 

případě odeion a ve druhém „Zastoupení bodů a polygonů ve vztahu k jejich  věrohodnosti.“  

Na str. 37-38 se mi zdá být zbytečný dlouhý výčet archeologů , kteří se podíleli na vykopávkách 

v Korintě, vhodnější by byl odkaz na některou novější práci, v níž je nepochybně historie výzkumů 

uvedena. 

Ke str.45: Glauke byla žena – dívka – dcera korintského krále.  

V práci, která je po formální stránce z mého pohledu celkem dobře napsaná, se objevují hrubé 

gramatické chyby: str.46: ...typickým darem Asklépiovy...; str.48:... fragmenty soch, které by 

odpovídali...     

Celkově lze říci, že pan T.Chlup věnoval přípravě práce nepochybně značné úsilí a zdá se, že pracoval 

rovněž s velkým nadšením.Je schopen vyslovovat vlastní názory, někdy i v rozporu s dosavadními 

teoriemi ostatních badatelů  Výsledky ovšem, i když je autor v závěru práce hodnotí jako zdařilé 

a zajímavé, nejsou podle mého názoru příliš přínosné, což není vina autorova, ale spíše otázka stavu 

věci. Sochy nebylo možno identifikovat prakticky vůbec, u chrámů často nelze ztotožnit současnou 

dedikaci příslušnému božstvu s Pausaniovým určením. Zcela problematické se mi zdají být úvahy 

o umístění borovice, na níž Sinis natahoval pocestné. Chvályhodné je množství prostudované   

literatury, diplomandovi bych však vytkla značně nestandardní způsob užitý u seznamu antických 

autorů. 

 

 

Otázka do diskuze: souvisí s výše uvedenou nemožností identifikovat některou z Pausaniem 

uváděných soch. Nebylo by možné u antických autorů nalézt sochaře, kteří pracovali v Korintě či pro 

Korint a pokusit se najít některou z takových soch ( pravděpodobně snáze odlišitelnou neobvyklým 

postojem, atributy apod.)  mezi římskými kopiemi?  

 

 

Závěrem mohu konstatovat, že práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a z těchto 

důvodů ji doporučuji jako vhodný podklad pro obhajobu za účelem získání titulu bakalář.    
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