
Posudek bakalářské práce 
 

 

Ústav pro klasickou archeologii 

Filosofická fakulta University Karlovy v Praze 

 
 

Autor práce: Tomáš Chlup 

 

Název práce: Korinthida očima Pausania a současné archeologie 

 

Autor posudku: Ladislav Stančo, Ph.D. 

    školitel  oponent 

 

Kriteria hodnocení 
hodnocení 

maximální 

hodnocení 

přidělené 

Vytčení cíle práce a jeho dosažení 5 4 

Struktura práce a zvolené metody 5 4 

Práce s literaturou 5 4 

Formální stránka práce 5 5 

Dosažené výsledky 10 9 

Součet bodů 30 26 

 

Hodnocení:  1 = 30 - 26,  2 = 25 - 20,  3 = 19 – 15,  neprospěl  = >15 

 

 

Slovní hodnocení práce: 

Tomáš Chlup stál při řešení této práce před – v našich podmínkách1 – poměrně novým úkolem, a sice 

srovnáním detailních informací o starořeckých reáliích u Pausania s daty, která ke stejné zájmové 

oblasti nabízí samotná klasická archeologie. Téma vzešlo z programu semináře k topografii, jehož 

cílem bylo zpracovat analogicky hned několik Pausaniových knih. Autor postupoval přesně v souladu 

se zadáním: vytvořil si databázi všech památek, které Pausaniás ve vybrané oblasti popisuje, přiřadil 

jim co nejpřesnější polohu a vynesl je do map pomocí GISového softwaru. Shromáždil také množství 

archeologické literatury (výrazně více, než bylo původní očekávání – celkem osm stran seznamu 

literatury!), z ní extrahoval data, vztahující se právě k prostoru, který navštívil a popsal antický 

cestovatel, a obojí následně porovnával.  

                                            
1 Obecně je „vytěžování“ Pausaniova spisu velmi populární a setkáme se s desítkami článků, které 
s některými částmi jeho cestopisu pracují, ať již jako s oporou pro identifikaci dílčích památek, nebo jako 
zdroj poznání vybraných fenoménů, například určitého konkrétního typu řeckých svatyní v krajině. 
Academia.edu zná 90 článků spojených tématem Pausaniás. 



Vedle množství použité odborné literatury je třeba vyzdvihnout několik pozitiv této práce. Protože 

Tomáš Chlup nedisponuje dostatečnou znalostí řečtiny, aby mohl číst pramen v originále, pracoval 

s různými překlady, aby eliminoval chyby, které překlady nutně generují. Vlastním přínosem autora 

nesporně je navržený průběh cesty Pausania Korinthidou a snaha o posouzení věrohodnosti cestopisu. 

Pozitivně hodnotím rovněž snahu o kvantifikaci některých jevů (výskyty památek určitého typu, 

jednotlivá zasvěcení, apod.), již umožňuje autorem uplatněný databázový přístup. 

Za negativum při řešení takovéto práce lze naopak považovat to, že autor osobně zájmovou oblast (z 

větší části) neviděl. I když to nelze prohlásit za obligatorní postup, právě u topografických prací je 

autoptické poznání nenahraditelným přínosem. V úvodu (Metodologie, str. 9) bych očekával 

detailněji rozebranou zvolenou metodu práce, především v situaci, kdy autor nepracuje pouze 

„svými“ (archeologickými) metodami, ale zabývá se rovněž kritickým čtením písemného pramene.2 

Za ne úplně vhodnou považuji odbočku, řešící typy půd ve sledované oblasti (Příl. 1, str. 62), jež není 

organicky spojena s řešenou problematikou a nijak nepřispívá k závěrům práce. Samotné označení 

jednotlivých příloh zkratkou „Příl.“ považuji rovněž za nestandardní a neopodstatněné a volil bych 

tradiční obr. či tab. Text tu více, tu méně ukazuje autorův boj s gramatikou. 

Práce předložená Tomášem Chlupem však přesto naprosto splňuje všechny základní požadavky 

kladené na bakalářskou práci a je vhodným podkladem k obhajobě a získání titulu bakalář. Navrhuji 

ohodnotit ji známkou jedna mínus (výborně). 

 

 

Otázka do diskuse: 

 

Jakými metodami by bylo možné dále modelovat cestu Pausania, nebo jakoukoliv jinou cestu, 

procházející danou částí řecké krajiny? Co bychom k tomu potřebovali? 

 

 

 

V ______________ dne ______________          _________________________________ 

         Podpis autora/-ky posudku  

 

                                            
2 Nabízí se například Elsnerova stať Structuring „Greece“: Pausanias's Periegesis as 
a Literary Construct, in: Alcock, S. – Cherry, J. F. – Elsner, J. eds. 2001: PAUSANIAS 
Travel and Memory in Roman Greece (část knihy zde: 
https://books.google.cz/books?id=40ibLgTPwqwC&printsec=frontcover&dq=Pausanias+:+Travel+and+Memo
ry+in+Roman+Greece&hl=cs&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMIi8qfgM6TxgIVyr0UCh3ITgWx#v=onepag
e&q&f=false ). Starší Elsnerův článek na podobné téma sice citován je, ale bylo by lépe vysvětlit zde čtenáři 
alespoň ve zkratce, k čemu literární teoretici v souvislosti s Pausaniovým dílem docházejí. 

https://books.google.cz/books?id=40ibLgTPwqwC&printsec=frontcover&dq=Pausanias+:+Travel+and+Memory+in+Roman+Greece&hl=cs&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMIi8qfgM6TxgIVyr0UCh3ITgWx#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=40ibLgTPwqwC&printsec=frontcover&dq=Pausanias+:+Travel+and+Memory+in+Roman+Greece&hl=cs&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMIi8qfgM6TxgIVyr0UCh3ITgWx#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=40ibLgTPwqwC&printsec=frontcover&dq=Pausanias+:+Travel+and+Memory+in+Roman+Greece&hl=cs&sa=X&ved=0CCkQ6AEwAGoVChMIi8qfgM6TxgIVyr0UCh3ITgWx#v=onepage&q&f=false

