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Téma předložené bakalářské práce, konec Akadémie v Athénách r. 529, je jednak i v obecnějším
povědomí velice známým, jednak ale prameny velice slabě zachyceným historickým „faktem“ (či
„příběhem“ – tak sympaticky autorka práce, paní Jana Dittrichová [dále pouze „autorka“], na s. 9).
Obě tyto skutečnosti autorka v úvodu krátce, ale výstižně nastiňuje a klade si za cíl prozkoumat a)
příslušné prameny, b) názory moderních badatelů na nejasné skutečnosti („slepá místa“), počínaje
článkem Al. Camerona z r. 1969. Druhý cíl je naznačen už i názvem práce. Při stručném popisu
obsahu jednotlivých kapitol (s. 10) navíc autorka slibuje ve čtvrté z nich i svůj vlastní názor.

Zadání práce autorce pak ukládá „na základě doporučené sekundární literatury a další, kterou
sama  vyhledá,  shromáždit  pramenné  informace,  samostatně  je  vyhodnotit  a  na  tomto  základě
kriticky  zhodnotit  interpretace  moderních  badatelů.  Závěrem  by  mělo  býti  zaujetí  vlastního
stanoviska, které však nemusí být jednoznačné.“ Stanovení si cíle autorkou je tedy v souladu s tím,
co jí bylo uloženo školitelem.

Práce je na nejvyšší úrovni dobře strukturována, obsahuje kromě Úvodu a Závěru tři svou náplní
a povahou jasně rozdílné části,  první věnovanou tomu, „co o Akadémii říkají české publikace“,
druhou pozdněantickým pramenům k problematice, třetí názorům novodobých badatelů (nejasný je
ovšem titul této části, Vyjádření současníků, osobně bych ho totiž mimo kontextu chápal jako odkaz
na antické prameny napsané současníky v práci probíraných událostí).

Při  členění  nižší  úrovně  lze  ovšem  v  práci  najít  diskutabilní  nebo  zcela  chybné  momenty.
Zmateným je číslování dalších oddílů 3. části: jako 3.1 je označena pasáž věnována Cameronovi i
následující věnovaná Frantz a položky 3.3 a 3.4 v práci absentují. Osobně bych Wattsovy názory
zahrnul pod jediný pododdíl; ačkoli jsou artikulovány ve dvou statích, doplňují se, a bylo by je
možné roztřídit pod podkapitolky shodné s těmi, které jsou třeba v úseku věnovaném Cameronovu
článku.

Také bych nedělil rozsáhlý, ale obsahově kontinuální text Agathiův (v úseku 2.3) na menší části
(v obsahu ostatně neevidované), jak to činí autorka; konkrétní paragrafy lze vyznačit přímo v textu.
Obdobná  připomínka  platí  pro  texty  zákonů  z  Codex  Iustinianus (konkrétně  zákonů  I.11.9  a
I.11.10).

Jedním z nejproblematičtějších momentů práce je její první část jako celek. Autorka v ní bez
jakéhokoliv doprovodného komentáře z několika „českých“ publikací pouze cituje pasáže, v nichž
je zmíněna problematika uzavření athénské Akadémie (apod.). Není ovšem ani v nejmenším zřejmé,
jaký to má mít v kontextu práce smysl nebo oprávnění. Dále by bylo snadné napadnout autorčin
výběr  (nepříliš  rozsáhlý  a  chronologicky  či  autorsky  rozmanitý)  českých  publikací.  Zcela
nepochopitelné je,  že  v kapitole  lze najít  i  citáty ze  dvou česky sice  dostupných,  ale  původně
anglicky psaných publikací,  Barrettovy a Gibbonovy, z nichž druhá jmenovaná se dobou svého
napsání  a  následnou recepcí  zcela  vymyká nejenom z  rámce zbylých publikací  první,  „české“,
kapitoly, ale i z kontextu statí probíraných ve třetí kapitole práce.

Druhá kapitola představuje v zásadě jistý pracovní korpus pramenů k problematice, citovaných v
řeckém originálu a překládaných. Jednotliví autoři pramenů (či v případě Codex Iustinianus pramen
samotný) jsou předtím stručně představeni, kapitola ovšem neobsahuje rozbor jednotlivých pasáží (s
odkazem: „Jejich interpretace bude následovat v další kapitole“, s. 14). Její využití ve třetí části, v
níž se na příslušné pasáže odkazuje, zřejmé je. Kapitola tedy je do celku práce organicky zapojená.

Ocenit  lze  v  této  souvislosti  skutečnost,  že  autorka  si  dala  práci  texty  (nad  rámec  zadání
bakalářky) přeložit. V kvalifikační práci bakalářského stupně oboru Řecká antická filologie je to
vhodný způsob demonstrace nabytých jazykových kompetencí. Nejde přitom o texty jednoduché.

I k této části práce lze však mít výhrady. Dalším z nejzávažnějších nedostatků bakalářky je podle
mého soudu skutečnost, že autorka v několika případech překládá pouze část citovaného řeckého
textu – bez toho, aby to bylo jasně signalizováno a především odůvodněno (přičemž si přijatelný



důvod představit neumím). Srov. zejména Codex Iust. I.5.18.4 (s. 14-15), Malalas XVIII, 42 (s. 17)
a XVIII, 47 (s. 17-18) a Agathias, Hist. II.29.11-30.3 (s. 19-18; cf. dále), II.30.5 (s. 20), II.31.7 (s.
22), II.31.9 (s. 23).

I v případech, v nichž nelze s určitostí konstatovat, že by autorka překlad záměrně krátila, se dá
pozorovat  její  tendence  některé  drobné  nuance  nebo  zdánlivě  nadbytečné  (např.  opakované)
informace v překladu nezohlednit,  což podle mého soudu nepochybně není korektní postup. Cf.
např. na s. 16: „αὐτοὺς παιδεύειν τοὺς εἰς αὐτοὺς ἀθλίως φοιτῶντας, ταῖς δὲ ἀληθείαις τὰς τῶν
δῆθεν παιδευομένων διαφθείρειν ψυχάς“ = „že své žáky vychovávají,  přičemž by ve skutečnosti
ničili jejich duše“ (nezohledněno ἀθλίως a  δῆθεν) nebo „Εἲτε γὰρ ἐνταῦθά τις εἲτε κατὰ χώραν
φανείη τοιοῦτος ὢν καὶ μὴ προσδραμὼν ταῖς ἁγιωτάταις ἡμῶν ἐκκλησίαις μετὰ τῶν οἰκείων, ὡς
εἲρηται, παίδων καὶ γαμετῶν...“ = „Pokud se prokáže, že je někdo pohanem a že se k církvi nechce
připojit...“ (zkrácený a nepřesný překlad,  recte podle mého soudu: „Pokud se buď tady nebo na
venkově [mimo hlavní město – J. B.] o někom prokáže, že je takový a nenavštěvuje naše posvátné
chrámy společně s dětmi a manželkou, jak bylo řečeno, ...“).

Čtenář také narazí na překlady nesprávné, ať už jde o chybu elementární (παρ’ ἡμῖν = „u nich“, s.
18-19), méně elementární („vládu ... kterou je nejrozumnější a vhodné poslouchat“, s. 19-20; jde
ovšem, jak ukazují i partikule, o juxtapozici „vlády“, resp. „vládců“ [μὲν τὸ ἄρχον] a „nanejvýš
rozumných  a  spořádaných  poddaných“  [δὲ  ...  τὸ  κατήκοον]),  nebo  plynoucí  z  nezohlednění  či
neznalosti reálií pozdní antiky (πολιτεία na s. 17 a 19 není „obec“ nebo „ústava“, nýbrž „stát“;
βασιλεύς [s. 25, ale i v překladu nezohledněné dvě instance na s. 17-18] je „císař“, nikoli „král“;
στρατεύεσθαι [s. 14-15] v terminologii dané doby znamenalo nikoli pouze sloužit ve vojsku, nýbrž i
zastávat  úřady  z  dnešního  úhlu  pohledu  civilní,  následující  ἀξιώματος  ἀπολαύειν  se  naopak
vztahuje  na držbu hodností,  resp.  titulů,  nikoli  nutně s  úřadem spjatých,  jako  vir  illustrissimus
apod.).

Je dále otázkou, podle jakého klíče byly jednotlivé prameny do pracovního korpusu zařazeny.
Prostor pro Iustinianovy zákony a pro pasáže z Malala  a Agathia (ačkoli  v případě historika z
Myriny nikoli nutně v daném rozsahu) je v dané práci nesporný, nikoli už drobné citace z pramenů
dalších. Nabízí se sice výklad, že autorka do kapitoly pojala všechno, na co ve čtvrté části odkazuje,
pak je ovšem otázkou, proč nikoli také třeba Marinus, Vita Procli, na který odkazuje pozn. 23 a 27,
nebo Damaskiův epigram, zmiňovaný na s. 31 a 51 incl. pozn. 46.

Konečně považuji za poměrně závažný nedostatek, že u klíčového textu Malalas, Chron. XVIII,
47 (s. 17-18) není vůbec zmíněno různočtení νόμιμα vs. ἀστρονομίαν a bez dalšího je uvedena
pouze druhá možnost. Jak autorka musí vědět, jde u některých badatelů o argumentačně poměrně
závažný pojem (cf. s. 28, 40, 48 a zejména 58-59 bakalářky [v předposledním případě s překlepem
ἀστρονιμίαν  bis]).  Protože práce problematiku na příslušném místě v odseku 2.2 netematizuje a
autorkou  ve  třetí  části  zohledněné  statě  ji  probírají  taktéž  povrchně  až  mylně,  rád  bych  se  na
obhajobě práce autorky zeptal, jak jí na základě přečtené literatury rozumí. Obecněji pak považuji
složitou  problematiku  Malalovy  Kroniky za  hodnou  větší  pozornosti,  než  se  jí  v  souvislosti  s
tématem Athén r. 529 dostává.

Jádrem práce je třetí část, věnována názorům moderních badatelů/-lek na problematiku (nebo její
část).  Autorka  referuje  o  jednotlivých  statích  striktně  separátně  a  drží  se  toho,  co  konkrétní
badatelé/-lky píší,  tj.  jejich  argumentaci  sama nekritizuje/neobhajuje  a  vzájemně nekonfrontuje.
Daný  postup  je  metodicky  „čistý“,  postup  opačný  (paušální  kontrolování  jednotlivých  tezí  a
argumentačních struktur) by stěží byl realizovatelný konsekventně, zejména v práci této kategorie a
tohoto rozsahu.

Navzdory tomu bych  v  práci  už  v  této  kapitole  ocenil  explicitnější  autorskou snahu jednak
jednotlivé  výklady  srovnat  (např.  konkretizovat  polemiku  Frantz  s  Cameronem  jinak  než
lakonickým odkazem v pozn. 16). A ačkoli je reprodukce obsahu příslušných statí ze strany autorky,
nakolik  jsem to  mohl  posoudit,  celkem výstižná,  v  jednom ohledu  přece  jenom „pokulhává“:
nedostatečně závěry badatelů/badatelek pointuje. Až v pasáži o Frantz a pouze mimochodem se tak
lze dočíst, že Cameron byl toho názoru, že „Justiniánův edikt neměl praktické důsledky“ (s. 32). Ve
skutečnosti Cameron dokonce naznačoval, že Akadémie v jisté formě snad přežívala dokonce ještě



v 7. století (Cameron 1969: 25).
V  Závěru ovšem  autorka  stručně  a  minimalisticky  komparaci  jednotlivých  badatelských

příspěvků  provádí  a  vyslovuje  vlastní  závěry;  její  metodou při  tom,  jak  se  zdá,  je  snaha  najít
konsenzus co největšího počtu hlasů, což je legitimní a zdravě opatrný, ačkoli mnou nepreferovaný
postup.

Text  práce  je,  nakolik  to  dokáži  posoudit,  po  jazykové  a  typografické  stránce  uspokojivý.
Výjimky představují  třeba  zmatení  řeckého  textu  na  s.  23  (nadbytečný  předposlední  řádek  ve
druhém  úryvku),  „Anthalogia“  na  s.  31,  věta  „mohlo  jít  o  přestupek  v  podobě  nelegálního
pokračování  zakázaného učení  během dvou let  po r.  529 filosofové – o jejich činnosti  v  tomto
mezidobí nic nevíme“ na s. 36, „Agatiás“ na s. 41 nebo „Encyclopedy“ v pozn. 47.

Z grécistického hlediska je nutno autorce vytknout nedůslednost při zacházení s řeckými jmény:
extrémním případem je uvedení „Súda“ a „V Sudě“ ve stejném řádku (s. 33), na obecnější rovině
ovšem lze pozorovat, že značení (historických nebo i jen ortograficky odůvodněných) délek je v
práci nedůsledné. Srov. Ióannés (s. 30), Malalás, Priskiános, Fótios, Zósimé, „Triboniána“ (s. 14;
recte Tribóniános/Tribúniános) vs. Ioannes (s. 17), „Tribonianem“ (s. 14), „Romana Meloda“ (s.
42); řecké jméno lze dokonce nalézt v podobě  „Joannes“ (s. 17) a kolísá i psaní latiny (Codex
Iustinianus vs. Justinianus, obojí na s. 14).

Autorka  díky  náplni  své  práce  nemusí  extenzivně  odkazovat  na  různou  moderní  literaturu.
Obsahem poznámek jsou ovšem dosti často z prací autorkou reprodukovaných převzaté odkazy na
literaturu, kterou sama neměla k dispozici nebo přinejmenším nečetla. Ta tedy náležitě nefiguruje v
seznamu použité literatury. Pokud ovšem autorka uznala za vhodné na některé práce jí známé pouze
ze druhé ruky odkázat v poznámkách, bylo by vhodné styl odkazů podle možnosti sjednotit (srov.
„Evrard,  E.,  Le  maître  de  Plutarque  d᾽  Athenès  et  les  origines  du  néoplatinisme  athénien,  in
L᾽Antiquitè  Classique,  29  (1960),  404-406“  v  pozn.  22  a  „Tardieu,  M,  Sabiens  Coraniques  et
Sabiens de Harran, Journal Asiatique 274, 1986, 1-44“ v pozn. 39), zejména je ale uvést do podoby,
která čtenáři umožní odkaz identifikovat a nalézt (takovou určitě není „Cameron, A. (1970), 101“ v
pozn. 31). Na s. 37 by podle mého soudu měl být uveden odkaz na zmiňovanou Buryho práci.

Jako drobnější  omyly bych práci  vytkl:  větu  „Justinián,  který byl  1.  4.  527 jmenován svým
strýcem Justiniánem I.  za spoluvládce“ (s.  9;  recte Iustinem I.),  psaní  Cameronova jména jako
„Allan“ (s. 9 a 28), název publikace „Oxford English of Byzantium“ (s. 14), odkaz na „Malalas,
Chronographia XVIII 42“ (s. 28; recte 47) a pozn. 43 na s. 47 (kde je omylem jmenován Hallstrëm
[sic!]  místo  Thiela).  Tvrzení  v  pozn.  36,  že  Hallström neuvádí  přesný odkaz,  není  oprávněné:
autorce uniklo, že Hallström se na daném místě implicitně vztahuje k jednomu předchozímu místu
své práce, kde lze dohledat i přesný odkaz (Hallström 1994: 152 pozn. 71).

O tom, že autorka ke zpracování třetí části práce příslušné statě pozorně přečetla, naopak svědčí
správné upozornění (pozn. 35) na fakt, že v jednom případě Hallström odkaz čtenářům opravdu
zůstal dlužen.

Autorce lze doporučit, aby obecné informace, jako jsou výklad o Iustinianovi a jeho vládě na s. 9
nebo  úvody  k  jednotlivým  pramenům a  jejich  autorům  ve  druhé  části,  v  poznámkách  přesně
dokládala (ve druhém případě jsou sice zdroje povšechně jmenovány na s. 14, to podle mého soudu
ale nedostačuje). Jak při práci na jednom konkrétním případu pozdněantických dějin nepochybně
zjistila, téměř všechno je napadnutelné (a bylo v průběhu bádání zpochybněno). Pro ilustraci: ve
větě „V důsledku moru a finančního vyčerpání se nově dobytých území po smrti císaře zmocnili
nepřátelé“  (s.  9)  je  první  půlka  přinejmenším  sporná,  druhá  striktně  vzato  nesprávná  a  i
terminologicky napadnutelná.

Jak bylo už výše naznačeno, považuji  zadání práce a v úvodu deklarované autorčiny cíle za
splněny. Práci doporučuji k obhajobě. Protože způsob řešení stanovených cílů není vynikající a v
práci lze nalézt některé omyly, opomenutí či nedostatky, navrhuji ji klasifikovat, zejména nezdaří-li
se  autorce uspokojivě  reagovat  na nejzávažnější  výtky a  zodpovědět  nejdůležitější  dotazy,  jako
dobrou.

V Kolíně 31. 8. 2016 Ján Bakyta


