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Závěrečné práce mívají, až na výjimky, silné a slabé stránky. Velmi výrazně to platí o předloženém 

textu Lucie Krejčí. Silnou stránkou je zde ona často podceňovaná formální: čtenáře potěší jasná a 

logická struktura a také kultivovaný a srozumitelný jazyk. Text – a s ním čtenář – netrpí pravopisnými 

chybami a překlepy, svědčí tak o autorčině pečlivosti a literární inteligenci. Autorčině preciznosti 

unikla, zřejmě kvůli snaze o přidání jedné ilustrace na poslední chvíli, pouze drobnost: odkazy na 



přílohy jsou počínaje číslem 44 posunuty (44 byla patrně vložena do textu poslední, ale již ne mezi 

samotné obrázky). 

V obsahové rovině je při zběžném pohledu rovněž vše v pořádku, bližší čtení a rozbor použité 

odborné literatury však vedou ke korekci tohoto prve dobrého dojmu. 

První poznámku bych si dovolil již k celkovému přístupu. Domnívám se, že je potřeba oddělit imitatio 

Alexandri jako takové, neboli samotné napodobování Alexandra na straně jedné, a využití motivů 

spojených s Alexandrem, jeho atributů apod., které mají také jasný propagandistický účel, ale jiný 

charakter na straně druhé. Rozdíl je zřejmý: jako panovník chci ukázat, že jsem (skoro) jako Alexandr 

(já osobně jsem mu podobný, vidíte?) versus chci, aby bylo jasné, že já a on máme něco společného, 

patříme k sobě, legitimizuji se. Politická propaganda má různé nuance a ty bylo možné jemněji 

vysledovat. 

Mezi vlastní nedostatky patří opakující se chyba: uvádí-li autorka, že socha představuje nějakého 

vládce, bere to vesměs jako daný fakt, který nijak nepodrobuje zkoumání, ale hlavně neodkazuje na 

toho, kdo tuto intepretaci nabízí/nabídl (např. Ptolemaios II.). Postrádáme tak například odkazy na 

věčnou diskusi ohledně rozpoznání Antiocha III. v hlavě z Louvru (str. 33). U prvního výskytu jména 

panovníka by bylo užitečné uvádět data jeho vlády a zejména to, zda se u daného pojednávaného díla 

jedná o originál či římskou kopii. U řady – jakkoliv zajímavě – popisovaných portrétů např. 

Ptolemaiovců se nedozvídáme, proč byly do textu zahrnuty, jejich spojení s Alexandrovými portréty 

není zřejmé a není ani nijak řešeno (Ptolemaios IV., Ptolemaios V., ale tako Antiochos III. a jiní). 

Historický přehled v kapitole 2 (str. 8-11) by zasloužil hojnější odkazy na literaturu, případně písemné 

prameny, téma zde není – a ani nemá být – vyčerpáno, čtenář by ale měl mít možnost nechat se navést 

tam, kde vyčerpáno bude.1 Hojnější odkazy chybí i v dalším textu. 

Kapitola 4. (str. 16-22), sledující stylizaci Alexandra potažmo jeho obrazu do jednotlivých bohů, je 

výrazně poplatná své předloze, knize Trofimové, na níž je v pravidelných intervalech odkazováno, 

Autorka by neudělala chybu, kdyby si vzala k ruce rovněž recenze na tuto práci.2 Pomohly by jí 

nahlížet zdroj přeci jen o něco kritičtěji. Názor, že „Giganti mají bezpochyby Alexandrovy rysy“ s ní 

asi všichni sdílet nebudou (str. 21). S tím souvisí rovněž někdy zbytečné přejímání popisů 

zprostředkujících spíše něčí, např. Heklerovy, dojmy z díla: „dílo postrádá jistou hloubku a intenzitu 

výrazu a působí spíše stroze“ (str. 14). K úvahám o původu diadému (str. 17-18) by mohla přispět 

nedávno vydaná kniha Das Diadem der hellenistischen Herrscher3 či její recenze4. 

Kapitola pátá (str. 23-39) jež je nejrozsáhlejší částí práce a pojednává o imitaci Alexandra v obrazové 

propagandě u jednotlivých helénistických dynastií či jednotlivých panovníků. Použitou literaturu by 

bylo lze rozšířit u každé podkapitoly o řadu prací, stačily by ovšem některé základní.5 Za jiné uveďme 
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příklad z kapitoly o Attalovcích, kde autorka tvrdí, že „portréty ostatních vládců byly známé je z 

mincí“. Kdyby se podívala do prací zmiňovaných v předchozí poznámce (např. Gans 2006, str. 158), 

věděla by, že na mincích Attalovců byly pouze mince Filetaira a Eumena II. Na str. 30 autorka uvádí, 

že „v Makedonii bylo království tradicí a z toho důvodu nebylo třeba, aby Antigonovci vytvářeli 

královský dynastický kult“, příklad Egypta s mnohem delší monarchickou tradicí svědčí spíše o opaku. 

Bez zajímavosti by ovšem nebylo ani uvedení Alexandrových nápodob do kontextu imitací 

literárních, byť tento směr bádání nebyl původní součástí zadání práce.6 

Jestliže výše vyčítám nevyužití možného, zde musím zmínit ještě problém závažnější. Navzdory 

tomu, že je uvedena v seznamu literatury, nebyla prakticky vůbec vytěžena pro téma zásadní kniha 

Claudie Böhmové z roku 1988 (Imitatio Alexandri im Hellenismus. München). Najdeme jediný nic 

neříkající odkaz. A co hůře, Andreae, B. 1998: Schönheit des Realismus. Mainz, je také v seznamu, 

citován/odkazován však není vůbec! Totéž Dickins 1914; Koepp 1899; Lippold 1950; Meeus 2009; 

Oliva 1995; Ridgway 2000; Ridgway 2002; Robertson 1975; Von den Hoff 2009. Souhrnně: není 

použito 10 z 26 uvedených titulů! Je to o to větší škoda, že Lucie Krejčí evidentně tyto věci (alespoň 

některé) bezpochyby četla. 

Závěr práce je napsán srozumitelně, dobře se čte. Jsme v něm seznámeni s tím podstatným, k čemu 

autorka v práci dospěla, dozvídáme se o specificích jednotlivých dynastií. Opět je ale třeba obrátit 

pozornost k detailům: na str. 42 je za prvního z diadochů, jenž nechal razit na mincích svůj portrét 

namísto Alexandrova uváděn Ptolemaios, třebaže jinde – na str. 30 – bylo toto prvenství přiřčeno 

Demétriu Polierkétovi. 

Celkově tak vzniká poněkud rozporuplný dojem: autorka je schopná číst odbornou literaturu (ne vždy 

tak ovšem činí) a sestavit smysluplný ucelený text. Pro bakalářskou práci lze takovýto výsledek 

akceptovat, nicméně hodnocení mohu při nejlepší vůli navrhnout jen velmi dobré, zejména pro 

problematický přístup k využití v seznamu uvedené literatury. 

Otázka do diskuse: 

Kdo se jako první z diadochů odhodlal k ražbě vlastního portrétu na mincích? 

 

V __Praze____________ dne ____11.1.2015__   _________________________________ 

         Podpis autora/-ky posudku  
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