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Úvod charakterizuje řecký chrám obecně, První část shrnuje poznatky o řecké kolonizaci 

v jižní Itálii a na Sicilii, hlavně podle dnes již dosti antikvovaného Boardmana. Např. Cumae 

mají nejstarší hroby z téže doby jako nejstarší z Pithekoussai (obě jsou starší než sicilské),  ve 

výčtu důležitých kolonií mnohé významné chybí; už na s. 7 jsou lapsy: místo achajské má být 

eubojské, první chrámy jsou z 10. století. Grahamova poznámka o PG keramice v Tarentu 

vznikla omylem. 

Další  kapitola je věnována dórským chrámům 6. století ve vlastním Řecku i  na západě, 

podobně  následuje pojednání o dórských chrámech 5. století, o iónských chrámech. Na ně 

navazuje srovnání situace ve vlastním Řecku a na západě a krátké závěry. Typologie 

půdorysů je shrnuta i na několika přehledných tabulkách a text je doplněn značným 

množstvím obrázků. 

Diplomová práce je bezpochyby výsledkem velké píle, až úzkostlivé akribie v množství 

odkazů na literaturu po jednotlivých stránkách, pečlivosti korektur, po kterých nezůstaly 

téměř žádné překlepy. Lze také pochválit skutečnost, že diplomantka se opřela do značné 

míry o německé přehledy v době, kdy mnoho jejích kolegů se omezuje na práce psané 

v angličtině. 

Chybí ovšem práce italské, včetně mnoha významných příspěvků v Enciclopedia del Arte 

antica, prací časopiseckých a nezřídka i kvalitních shrnutí k jednotlivým městům a jejich 

chrámům na internetu. Autorka se také vyhnula dnes hojné též literatuře o chrámové 

statice, o upřesňování modulárních vztahů, entazí sloupů, zakřivení stylobatu  apod., které 

vznikly v posledních dvaceti letech na technických universitách. Postrádám také aspoň 

krátkou kapitolu  o střešních terakotách, dokládajících bohatost lokálních dílen a mistrů a 

další o funerálních chrámcích (hl. Tarent), arulách a modelech, doplňujících pramennou 

základnu tématu. Pozornosti by si zasloužily i reflexe jihoitalských chrámů v Etrurii (Pyrgi a 

pod.). 

Rozsah práce pokrývající celou řeckou chrámovou architekturu je obrovský; takový rozsah 

neumožnil ovšem hlubší sestup ad fontes, a diplomantka byla nucena převzít většinu 

hodnocení i závěrů ze svých předloh, většinou zřejmě Mertense a Grubena. Pozoruhodně 

dobře dochované chrámové stavby v mnoha městech Velkého Řecka mají řadu specifik, 

daných mj. i odlišnostmi užitého kamene, ale přece jen je považovat za zcela autonomní je 



přehnané; moře bylo stále hlavním prostorem komunikace. Ne zcela šťastná je i věta na 

konci (s- 79): možnosti k inovacím měli jistě i architekti ve vlastním Řecku. 

Přes uvedené výhrady jde bezpochyby o velmi kvalitní práci; kvůli její pečlivosti a 

zvládnutému rozsahu by bylo možno uvažovat i o výborném hodnocení, i když bych se zatím 

přiklonil k hodnocení velmi dobrému, především vzhledem k absenci italských prací 

k tématu, které nutně posunulo diplomantčino hodnocení a interpretace jedním z možných, 

ale poněkud diskutabilním směrem.  
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