
Posudek vedoucí na bakalářskou práci Lucie Waňousové „Dechové hudební nástroje 

antického Řecka a Říma“, FFUK Praha 2014, 94 s., obr. v textu. 

 

Zpracování antických hudebních nástrojů se věnují často buď odborníci na hudební teorii, 

kteří nemají příliš rozsáhlé znalosti  archeologického materiálu nebo naopak archeologové 

s omezenými znalostmi hudební teorie ( i praxe ). V ideálním případě se můžeme setkat 

s autory, kteří mají  dostatečný přehled o obou uvedených oblastech. Autorka předložené 

práce má dobré předpoklady k tomu, aby se zařadila do posledně jmenované skupiny.  

V úvodu seznamuje s členěním své práce, nastiňuje stav pramenné základny a připojuje 

přehled základních publikací, s nimiž pracovala. V dalších kapitolách probírá postupně 

jednotlivé typy dechových hudebních nástrojů a jejich variant. Ocenit lze komplexní přístup 

k problematice, který zahrnuje podrobný popis příslušného nástroje, způsob hry na něj, 

mýty, které se k danému nástroji váží i literární prameny a dochované nástroje. Každý oddíl 

doplňuje dále poměrně rozsáhlá pasáž věnovaná ikonografickým pramenům, které sahají až 

do doby bronzové ( na příklad kykladské idoly ) a v mladších obdobích zahrnují vedle 

terakotových a bronzových sošek zejména výjevy ve vázovém, případně nástěnném 

malířství. K motivu potrestání Marsya v novověkém umění ( str.26 ) můžeme zmínit rovněž 

z českého prostředí obraz od Tiziana v Kroměříži. Jsou zde zařazeny pasáže soustřeďující se 

na užití příslušných nástrojů v konkrétních situacích každodenního života – při náboženských 

slavnostech, funerálních obřadech, symposiích nebo hudebních soutěžích. 

 Za jednotlivými řeckými nástroji jsou vždy zařazeny odpovídající typy etruské a římské. Po 

aulu  tedy v tomto duchu pojednává diplomandka o etruské a římské tibii, pak následuje 

kapitola o sýringách a konečně o různých druzích vojenských dechových nástrojů ( salpinx, 

tuba, cornu, bucina, lituj ).  Zároveň jsou v případě potřeby vymezeny rozdíly mezi řeckými, 

etruskými a římskými variantami – a to jak v podobě, tak v použití. Na str.33 zmiňuje 

diplomandka v souvislosti s hráči na tibiae komedie Plautovy – na jaké keramice jsou výjevy 

z nich zobrazovány?  Občas se diplomandka nechává příliš „unést“ tématem a přebíhá 

v uváděných příkladech z řeckého prostředí do římského a zpět, při čemž kombinuje i 

používané nástroje  (str.33  tibia a tuba)– možná by bylo přehlednější kdyby byly jednotlivé 

okruhy zřetelněji  v textu odděleny, eventuálně jim potom věnována kapitola speciální ( zde 

konkrétně zařazeno pod  titulkem  „Auloi v kulturním životě“). 

Při citacích z antických autorů by bylo lepší pracovat přímo s originálem (eventuálně jeho 

překladem ) nikoliv pouze texty přejímat ze sekundární literatury.Brauronský aulos byl 

nalezen v posvátném prameni, dva exempláře lituu v řekách ( 1xRýn, 1 x Mohan) bylo by 

možné tyto skutečnosti nějak ( alespoň hypoteticky ) interpretovat?  

Závěrem je možno konstatovat, že diplomandka se úspěšně zhostila svého úkolu, podala 

zdařilý přehled v antickém prostředí užívaných dechových nástrojů, které sledovala z různých 



aspektů. Pochválit je třeba rovněž její formulační schopnosti a pečlivost při korekcích práce, 

která neobsahuje téměř žádné překlepy.  

Práci je možno považovat za vhodný podklad pro obhajobu pro získání titulu bakalář. 

Navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 17.6.2014                                                                   Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. 

  


