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Zpracovávané období představuje výrazný přelom ve vývoji řeckého portrétního umění, k němuž 

dochází za Alexandra Velikého a jeho nástupců.  

V úvodu autorka seznamuje se svým přístupem k tématu. Zde bych očekávala alespoň krátkou 

pasáž o literatuře, která se zvoleným tématem zabývala, zejména o práci A.Trofimové (Imitatio 

Alexandri in Hellenistic Art, Roma 2012), kterou diplomandka, jak je ostatně z četných odkazů 

v textu patrné, hojně využívala. V seznamu literatury je uveden ještě jeden titul obdobný (C.Bohm, 

Imitatio Alexandri im Hellenismus, München 1988), který je diplomandkou používán podstatně 

méně, takže i srovnání obou výše uvedených prací a jejich zhodnocení by mohlo býti zajímavé. 

Druhá kapitola podává přehled historické situace v řeckém světě po Alexandrově smrti. Kromě 

několika málo odkazů na antické autory (Pausanias, Diodoros), jsem zde, až na jednu výjimku 

(Smith 1991), nenašla žádný odkaz na odbornou literaturu, i když nepochybuji o tom, že 

diplomandka s historickými pracemi vztahujícími se k helénistickému období pracovala. 



V dalších kapitolách se autorka věnuje portrétům Alexandra Velikého, které představují předlohu 

pro portréty po něm následujicích vladařů, charakterizuje základní typy jeho portrétů, popisuje 

různá zpodobení Alexandra jako boha či heroa. Překvapivé jsou úvahy o podobnosti mezi  

Alexandrovými portréty a některými giganty zobrazenými na Pergamském oltáři (str.21 s odkazem 

na Trofimovou). 

V 5.kapitole autorka přistoupila k pojednávání portrétů Alexandrových nástupců. Bohužel, zde 

orientaci v textu s odkazy na obrazovou přílohu velmi znesnadňují „posuny“ v číslování obrázků, 

které pak trvají až do konce kapitoly. 

Závěry přehledně shrnují poznatky vyplývající z jednotlivých kapitol. 

Práci je třeba pochválit za dobrou stylizaci, je jasně a pečlivě naformulována, jen místy bych 

zvážila náhradu některého výrazu vhodnějším – např. „ Podsadité rysy obličeje“ (str.24) nebo „oči 

koukají“ (str.31). Vysvětlení by zasluhovala skutečnost, že v seznamu použité literatury je uvedena 

řada prací, které jsem nenašla citovány v textu – vzniká tak dojem, že dilpomandka zde vytvořila 

spíše seznam  prací k tématu, než prací POUŹITÝCH. 

Celkově lze konstatovat, že práce i přes uvedené připomínky rozhodně splňuje požadavky na 

bakalářské práce kladené. Navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře.   

 

 

Otázka do diskuse: 

V popisech portrétů - ať již Alexandra – nebo jeho následovníků jsou pravidelně zmiňovány  

královské diadémy na jejich hlavách. Jsou v současné době takové diadémy (jejich tvarová obdoba) 

doloženy i v archeologickém materiálu, mezi nalezenými zlatými šperky? – připomínám v této 

souvislosti již starší nález z tzv. hrobky Filipa Makedonského ve Vergině.   
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