
Posudek bakalářské práce 
 

 

Ústav pro klasickou archeologii 

Filosofická fakulta University Karlovy v Praze 

 
 

Autor/-ka práce: Patrícia Kossuthová  

 

Název práce: Zobrazenie rastlín v rímskom nástennom maliarstve 

Autor/-ka posudku: Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. 

     Školitelka 

 

 

Kriteria hodnocení 
hodnocení 

maximální 

hodnocení 

přidělené 

Vytčení cíle práce a jeho dosažení 5 4 

Struktura práce a zvolené metody 5 4 

Práce s literaturou 5 4 

Formální stránka práce 5 5 

Dosažené výsledky 10 9 

Součet bodů 30 26 

 

Hodnocení:  1 = 30 - 26,  2 = 25 - 20,  3 = 19 – 15,  neprospěl  = >15 

 

 

Slovní hodnocení práce: 

(max. 1 strana) 

Předmluva seznamuje s cíli práce, v úvodu pak diplomandka zmiňuje deskové malby (dnes 

nedochované), které představovaly vedle maleb nástěnných druhou skupinu malířských prací 

v antice. V této souvislosti mohly být připomenuty malby na mramoru, pocházející 

z Herkulánea (zejména známé dívky hrající v kůtky), které jsou kopiemi řeckých prací (viz 

např. Charbonneaux, J., Martin, R., Villard, F., Classical Greek Art, London 1972, obr. 317, 

319). Autorka sem dále zařazuje stručnou charakteristiku čtyř pompejských stylů a informace 

o technice fresky s uvedením rozsáhlého citátu z Vitruvia. 

Vzhledem k četnosti pojednávaného materiálu z měst pod Vesuvem zařazuje dilpomandka 

v další kapitole přehled literatury, která se zabývá historií výzkumů této oblasti, v souvislosti 

s vlastním tématem práce se zde dále věnuje problému vztahu mezi ikonografickými prameny 



(konkrétně malbami rostlin) a jejich reálným výskytem v oblasti. 

Třetí kapitolu tvoří katalog rostlin (63 druhů), které byly na nástěnných malbách 

identifikovány. Ty jsou rozděleny do skupin (devíti) jednak podle jejich umístění v domech, 

druhé kritérium představuje rozdělení podle některých dekorativních motivů, při čemž obě 

skupiny se poněkud nelogicky prolínají: za podkapitolami 6 a 7 (zátiší, girlandy) jsou 

zařazeny opět skupiny „dekorace spodních částí stěn“ a „dekorativní vzory“. V rámci 

jednotlivých skupin jsou rostliny řazeny abecedně, podle možností je uvedeno jejich přesné 

umístění a poté následují další informace, včetně četných odkazů na zmínky u antických 

autorů. Názvy většiny domů jsou (správně) uváděny v italštině, občas ale do textu pronikla 

anglická terminologie (Villa of the Mysteries – str. 35, 43; Villa of Poppaea – str. 43; 

Vesuvius Gate – str. 38 a další).  

Zvláštní kapitola je věnována Liviině ville v Prima Porta. Kromě obvyklého výčtu 

zobrazených druhů rostlin jsou rozebírány i důvody pro výběr této dekorace v místnosti, která 

byla využívána jako chladná jídelna. 

Obrazová dokumentace čerpá téměř výlučně z jedné práce: Jashemski, W. F., Meyer, F. G., 

The Natural History of Pompeii, Cambridge 2002, která i pro textovou část představuje hlavní 

zdroj informací. Diplomandce je ale třeba přiznat snahu o doplnění zde získaných poznatků 

o materiál z řady dalších publikací (včetně již zmiňovaných četných odkazů na antické 

autory). 

Práci doplňují dvě tabulky – jedna s latinskými, slovenskými a českými názvy pojednávaných 

rostlin, druhá zaznamenává četnost jednotlivých rostlin ve vztahu k výše uvedeným devíti 

skupinám. Je škoda, že tato tabulka nebyla doplněna slovním komentářem, který by mohl lépe 

ozřejmit vztah maleb k místnostem nebo námětům, v nichž byly použity – na příklad složení 

girland, květin a plodů v zátiších a podobně. Tyto informace mohly vhodně doplnit závěry 

práce, v nichž je uveden pouze výčet nejčastěji zobrazovaných rostlin. 

Stylisticky je práce pěkně napsaná, nenachází se v ní příliš mnoho překlepů. V seznamu 

písemných pramenů postrádám občas informace o překladatelích, Svazek Handbuchu 

věnovaný malířství (Rompf, A., Malerei und Zeichnung) nelze citovat pod editorem (Otto). 

Práce rozhodně splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a lze ji považovat za vhodný 

podklad pro obhajobu k získání titulu bakalář. 

Navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

Otázka do diskuse: 

V textu je zařazena kromě jiného dekorace dvou hrobek – ač velmi skromná. Podle popisu jsou 

na ní zachyceny: granátové jablko (granátovník), mandle a lilie. V případě granátového jablka 

je uvedeno spojení s funerální funkcí prostoru – jak je tomu v případě dvou dalších rostlin 

(plodů)? 
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