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Předložená bakalářská práce má celkem 66 (hustě popsaných!) číslovaných stran, 
z toho pět stran tvoří soupis použité primární a sekundární literatury. Celkem 28 obrázků 
zalámal  autor přímo do textu práce.

Cílem autorovy práce, jak plyne ze zadání je pohlédnut na jednotlivé složky části 
římského religio, které je zváno sacra publica, tedy veřejné, či nepřesně státní náboženství. 
Autor má v maximální možné míře též využít archeologického, ikonografického a 
topografického materiálu k vytvoření plastické rekonstrukce této složky římského veřejně-
soukromého života.

Text práce autor člení za úvodem do tří částí, kdy se nejprve věnuje nezřetelně 
definované skupině božstev Di inferi a svátkům s nimi spojovanými, v druhé části pak 
pojednává o domácích božstvech, jakými byli Larové a Penáti a doplňuje tuto část o 
pojednání o roli a funkci panen Vestálských v Římě a v poslední části pak analyzuje 
archeologický materiál (vesměs ikonografický), který se ke zkoumaným fenoménům váže. Ve 
stručném závěru pak rekapituluje a opětně formuluje některé stěžejní myšlenky z předchozího 
textu.

Na tomto místě je třeba konstatovat, že z formálního hlediska působí předložená 
bakalářská práce velmi upraveně, pečlivě a je technicky dobře zvládnutá a vnitřně i 
chvályhodně provázaná odkazy na další části textu. Autor provedl i zdařilou revizi textu, 
v němž se nachází naprosté minimum překlepů nebo technických chyb. Zalámáním obrázků 
do textu autor přináší čtenáři větší pohodlí, třebaže na obrázky v textu vesměs neodkazuje a u 
některých z nich si čtenář ani není jistý tím, proč autor právě takový obrázek nabízí (např. 
obrázek na s. 57).

V tomto formálním ohledu je však možno poukázat i na některé nedostatky. 
Vycházejíc ze zahraničních publikací má autor někdy problém správně pracovat s českými 
termíny a některými ekvivalenty. Tak například mu několikrát činí problémy náležité 
skloňování jména Varronova (s. 7 i 8), titulu Pontifex Maximus (s. 8 i 9) či termínu rhyton (s. 
28) apod., anglismy jsou i časté „festivaly a ceremonie“, česky zní v religiózním kontextu 



jistě lépe „svátky a obřady“ či něco podobného. Těžko pochopitelná je však autorovo lpění na 
užívání počeštěného anglismu deita ve smyslu božstvo. Tento krok považuji za zcela zbytečný 
a v textu spíše iritující. Také zkratka „p. Kr.“ v poznámce pod čarou č. 2 na s. 10 
nepoučeného čtenáře zaskočí. Je to před či po Kristu? Poznámky pod čarou 6 a 7 na s. 11 a 12 
jsou identické(!). Na s. 17 autor nazývá hraniční kámen (terminus) milníkem. To však jsou na 
tolika stranách spíše přehlédnutelné a odpustitelné drobnosti.

Podstatnější je autorovo odchýlení se od původního zadání tématu, kterým jsou 
sacra publica a jejich aktéři a struktura, tedy kněžská kolegia, jednotliví kněží, místa kultu a 
rituálů, jejich ikonografie, topografie apod. V tomto ohledu se, myslím, autor snažil svůj 
originální přístup k tématu (contra Beard nebo Rüpke) vysvětlit v úvodu, nikoli však 
uspokojivě. Mnohé je v jeho práci řečeno spíše na adresu sacra privata a výsledná koláž si 
proto žádá u obhajoby obšírného vysvětlení.

Tuto generální výtku však vnímám v kontextu práce, kterou autor při tvorbě textu 
odvedl. Nejen pohled na zpracovanou odbornou literaturu a využité antické literární prameny 
svědčí o tom, že autor práci věnoval odpovídající čas i úsilí. Soupis použitých zdrojů stejně 
jako úroveň samotného textu jsou víc než uspokojující uvážíme-li, že jde o práci bakalářskou. 
Autor zde prokazuje schopnost orientace v tématu, vnímá i recentní odbornou diskusi v něm a 
formuluje celkem uspokojivě vlastní pohled na problematiku. 

Konstatuji, že předložená bakalářská práce kolegy Kocny splňuje nároky kladené 
na tento typ prací a z výše uvedených důvodů doporučuji předloženou bakalářskou práci 
k obhajobě. Pokud autor uspokojivě zareaguje na výtky stran jistého odchýlení se od 
tématu, navrhuji práci hodnotit jako VELMI DOBROU.
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