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 Předložená práce Matěje Velka (dále jen MV) je zajímavým a umě předvedeným 
pokusem o srovnání několika antických výkladů o lidské přirozenosti a jejím vývoji. Na 
pozadí Vitruviova výkladu o počátcích architektury tematizuje koncept lidské přirozenosti a 
otázky s tím související, čímž vystupuje daleko za hranice bádání o Vitruviovi. Komparací 
vybraných řeckých a latinských textů ukazuje rozmanitost přístupů k motivu, který se 
antickou kulturou vine od prvopočátků až k samému konci. Jádro tohoto motivu můžeme 
shrnout takto: Člověk nebyl vždy tím, čím je nyní, jeho přirozenost v minulosti prošla zásadní 
změnou. Výklady se rozcházejí v názoru na to, zda taková změna byla k lepšímu nebo 
horšímu, zda za ni mohou bohové, nějaký hrdina, přirozené prostředí nebo člověk sám, zda 
byla pozvolná nebo náhlá, jednorázová či v několika fázích. Každý pokus o uchopení takto 
zásadního a obsáhlého tématu je odvážný a obdivuhodný, ovšem také velmi riskantní.  
 To vše se odráží i v práci MV, kterou celkově považuji v kategorii bakalářské práce za 
mimořádnou. Až na drobné formální nedostatky, které zmíním níže, je práce MV velmi dobře 
metodicky zvládnutá a dokládá schopnost samostatné badatelské práce, přehledné a 
kultivované prezentace záměrů, prostředků a výsledků vlastního úsilí. V následujících 
odstavcích představím několik výtek, které se snaží podívat na předloženou práci jako na 
rukopis s ambicemi práce magisterské či doktorské. Budu se snažit upozornit na věci, které 
jsou v bakalářské práci tolerovatelné, ovšem k vyzrálejším formám akademické práce nepatří. 
 
- Metodická nejasnost: Ačkoli původní záměr soustředit se pouze na výklad Vitruviova textu 
byl v průběhu práce opuštěn (jak MV deklaruje na str. 5-6), v centru pozornosti přesto zůstává 
Vitruvius. Výběr textů je v souladu s Vitruviem podřízen ascendenčnímu modelu evoluce 
(tedy od horšího a méně dokonalého k lepšímu a dokonalejšímu), a proto vynechává díla, ve 
kterých je vývoj chápán descendenčně (např. Hésiodův mýtus v básni Práce a dny nebo 
Platónův výklad v Tímaiovi). Pokud by téma práce bylo definováno samotnou myšlenkou 
vývoje člověka v řecké a latinské literatuře, pak zde chybí i mnoho dalších textů (např. celá 
řada hippokratovských spisů, některé pasáže z Aristotela atd.). Toho si je MV sice vědom (viz 
str. 43), ovšem pouhé zvědomění v tomto případě neléčí. Pokud by tématem práce zůstal 
Vitruvius, pak bych považoval za důležité podrobněji se věnovat komparaci Vitruviova a 
Lucretiova textu a na řecké autory se odkazovat pouze v tom případě, že Vitruvius rozvíjí 
nějakou dříve doloženou myšlenku zcela nezávisle na Lucretiovi. 
- Práce s textem: MV pracuje výhradně s překlady řeckých a latinských textů. Konfrontace 
s originálním textem chybí obzvláště ve chvíli, kdy autor diskutuje různé překlady (např. str. 
10, pozn. 11 a 13). Citace z angličtiny bych preferoval v původním znění, ne v českém 
překladu (jde navíc o český překlad anglického překladu latinského originálu, který není 
uveden). 
- Odkazy a bibliografie: Pokud autor v citacích odkazuje formou „jméno (rok vydání)“, pak 
by stejnou formu měl dodržet i v seznamu literatury na konci práce. Navíc rozdělení seznamu 
použité literatury na „Pramennou literaturu“ a „Sekundární literaturu“ znesnadňuje nalézt 
například odkaz „Rowland, Howe, 2001“, který je v seznamu „pramenné literatury“ uveden 
jako „Vitruvius, Ten Books on Architecture...“  
 S ohledem na výše řečené práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji jako výbornou až 
vynikající a navrhuji 43-47 bodů. 
 


