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Předložená bakalářská práce má celkem 61 stran vlastního textu, další tři strany tvoří seznam 

bibliografie a on-line zdrojů, další čtyři strany jsou soupisem zdrojů obrazové přílohy a současně 

seznamem obrazové příloh. Obrazovou přílohu o 57 obrázcích autorka vtěsnala na 12 stran. 

Následují dvě dvoustránkové tabulky, které práci uzavírají. 

Autorka práci začíná předmluvou, v níž mluví o tématu a cíli práce i struktuře textu, okrajově se 

dotkne i pramenné základny pro svou studii. 

Úvod (číslovaný jako 1) věnovala vhodně autorka pojednání o římských nástěnných malbách, jejich 

stylovému vývoji především v předmětné oblasti a technice fresky. Věnuje se patřičně i 

terminologii s tímto segmentem materiální kultury spjaté. 

Následující kapitola již sleduje výskyt rostlin jako motivu v římské nástěnné malbě a bádání 

v tomto tématu i geografické oblasti. 



Následuje rozsáhlý a jistě i pracně vytvořený katalog rostlin, které se na malbách v Pompejích a 

okolí podařilo identifikovat. Zde autorka rozdělila soubor maleb podle oblastí jejich výskytu na 

architektuře do devíti podkapitol. 

Poslední kapitolu věnovala pojednání o jediné, ale velice významné památce nevesuvské, Liviině 

ville v Prima Porte u Říma, kterou by nebylo vhodné opomenout. 

Následuje spíše stručnější závěr. 

Práce je po formální stránce uspokojivá, třebaže se autorka určitých nedostatků běžného rázu 

nevyvarovala. Udivuje její vytrvalé odmítání zakončit poznámku pod čarou tečkou, jindy se obejde 

u některých tvrzení bez uvedení zdroje informace či stvoří ne právě smysl dávající větu (např. první 

věta oddílu 2.1.1.) To však lze autorce prominout. Dost rušivě působí autorčino míchání italského a 

anglického názvosloví pompejských staveb, někdy dokonce jde spíše o nepřeložení obecného 

označení z anglickojazyčného zdroje (např. Villa of Poppaea nebo Herculaneum fig, Garum Shop 

apod.). 

Naopak oceňuji vytvoření katalogu (kap. 3), třebaže není zřejmé, do jaké míry je tento úplný a 

vyčerpávající a v jaké míře čerpá z práce W. Jashemski. S ohledem na jeho vytvoření lituji, že 

s těmito daty autorka nepracovala intenzivněji, třebaže obě přílohové tabulky svědčí o tom, že by se 

tyto podklady daly využít analyticky, jen by tabulek (a detailnějších) muselo být více. Podobně je 

škoda, že se autorka nepokusila data zpracovat také kartograficky, kvantitativně (pochybná škála 

výskytu v tabulce 2) nebo kombinačně (které druhy se spolu vyskytují a naopak). 

 

Celkově lze konstatovat, že předložená bakalářská práce formálně i obsahově splňuje nároky 

kladené na tento typ kvalifikačních prací.  Z tohoto důvodu práci doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím ji jako poměrně kvalitní. Autorka v n prokázala schopnost kriticky pracovat s dostupnými 

cizojazyčnými informacemi a scelit je ve smysluplný celek. Proto práci navrhuji hodnotit známkou 

„VELMI DOBŘE“. 

 

Otázka do diskuse: 

Bylo by možné uvažovat o chronologii výskytu rostlin, pokud bychom byli s to malby datovat? 

Lze uvažovat o symbolickém (nebo jiném) významu konkrétních druhů rostlin s ohledem na jejich 

výskyt v konkrétních částech domů apod.? 
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