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Přes nespornou atraktivitu zvoleného tématu pro každého, kdo našel zálibu v antické 

ikonografii, je třeba hned úvodem zdůraznit, že jeho šířka je enormní a z mého pohledu se 

vymyká možnostem jakéhokoliv diplomanta zodpovědně odpovídající práci sestavit. Za 

vhodnější bych považoval výrazně užší vymezení, omezující se například na detailní analýzu 

nejstarších vázových vyobrazení a míry jejich poplatnosti literární předloze, či jejich srovnání 

s mladšími kanonizovanými výjevy. Nabízela se ovšem i celá řada dílčích témat, řešících 

pouze jeden okruh hrdinových dobrodružství, a diachronně sledujících dynamiku v rámci 

vývoje řeckého a příbuzných umění. 

To jsou ovšem zbytečné nářky, neb zadání je jasné a nám nezbývá, než se vypořádat 

s výsledkem jeho zpracování v podání Bc. A. Kohoutové. 

Na první pohled poměrně rozsáhlému textu by prospělo, kdyby byl zacílen na své vlastní 

zadání a neodbočoval k tématům podružným, nijak se k předmětu zkoumání – tedy 

v argumentační rovině – nevážícím. Jde především o kapitoly 1 a 2: vysvětlovat, co je to 

Odyssea není zapotřebí, bylo to učiněno mnohokrát, stačilo odkázat na bohatou již existující 

literaturu. Nelze rovněž, jak se domnívám, uvádět jedinou dataci života a činnosti Homéra, 

je-li to otázka sporná a nedořešená (str. 12). I řada jiných tvrzení by měla být uváděna 

v kontextu názorů ostatních a podmiňovacím způsobem. Identifikace míst, kde snad měla 

probíhat Odysseova jednotlivá dobrodružství, jakkoliv je to téma mimořádně přitažlivé, také 

nepatří do rámce této práce. Absolutně mimo mantinely jsou pak části věnované 

vyobrazením samotného slepého básníka či jeho apoteózy! 

Soustřeďme se nyní na části, jež právem do vytýčeného tématu práce patří. Kapitoly 3 až 10, 

analyzující jednotlivé Ithačanovy příhody, jsou uvnitř vždy rozčleněny na podkapitoly, tato 

dělení se však nepřidržují nějaké základní logiky a jsou značně nekoherentní. Takto kapitola 

3.2 Odysseova ztvárnění by měla být nadřazena podkapitolám „v řeckém“, „v římském“ 

a/nebo jiném umění. Některé tyto dílčí kapitoly jsou zde opět zcela zbytečně: např. 3.4 

Postava Odyssea pohledem filosofů, nota bene takto selektivně pojatá, postrádá zde 

jakýkoliv smysl. Co považuji za problém ještě závažnější, to je způsob psaní těchto 

analytických kapitol. Mnoho pasáží budí dojem závěru práce1 (právě např. kap. 3.2, 3.3, 6.5): 

jsou zde uváděny mnohé generalizace („Odysseův únik se stal nejrozšířenější scénou během 

raně klasického období, především rozprostřenou po těle nádoby černofigurových a 

                                                           
1 Zatímco vlastní závěr od první věty dělá dojem úvodu a vymezení práce! Opět je zde řešeno co je (bude) cílem 
apod.., znovu je rekapitulováno vyobrazování samého slepého poety. 



červenofigurových váz“, str. 67, tedy na počátku kapitoly), a údaje, jež vymáhají diskusi, 

argumentaci a hlavně přehled dat, o něž by se opírala, ty zde ale bolestně chybí. Nelze přeci 

operovat slovy jako „často“, „většinou“, „převládají“, atd., aniž uvedeme nějaká tvrdá čísla, 

počty konkrétních vyobrazení a jejich bližší zařazení.2 

Tak, jako není jasné, proč je dán v úvodu práce prostor Homérovým portrétům, není rovněž 

jasné, proč velkou část rozsahu textu oněch osmi kapitol tvoří převyprávění vybraných pasáží 

Odyssee. Text opět postrádá konzistenci, střídá se tu minulý a přítomný čas, některé pasáže 

připomínají scénář (kap. 4, první odstavec). Autorčinu formulační bezradnost dokládá věta 

z kapitoly 4.1 „Z dochovaných zobrazení příběhu Kalypsó a Odyssea nám jich je známo malé 

množství.“ Autorčiny „ženské charaktery“ máme číst zřejmě jako „ženské postavy“ (str. 14). 

Jednotlivé badatele nelze patrně označovat jako interprety (str. 16). 

Selektivní přístup k zařazování konkrétních vyobrazení pod jednotlivé kapitoly vede 

k opomenutí některých významných Odysseových vyobrazení. Tomu lze přičíst např. absenci 

scény Polyfémova oslepení na krátéru z Argu ze 7. století (Boardman, EGVP, 119, fig. 216).3 

Co mi ale chybí výrazněji, je přesný popis jednotlivých výjevů – se všemi ikonografickými 

detaily –, jejich rozbor a na něm založené detailní srovnávání, tedy vlastní ikonografické 

bádání. 

Třebaže formálně je práce připravena velmi pečlivě – pochvalme např. pečlivě vyhotovenou 

obrazovou přílohu či seznam literatury –, narážíme i zde na jistá zaváhání. Autorčin seznam 

zkratek, vysvětlující „př. Kr.“ a „tzv.“, mírně řečeno podceňuje čtenářovu inteligenci. Pro 

téhož čtenáře je pak poněkud rušivé autorčino volné zacházení s českým jazykem 

nerespektující jeho základní pravidla, zejména matoucí využití singuláru a plurálu 

v jednotlivých větách souvětí; obecně se věty k sobě vážou značně nelogicky. Ve výše 

chválené obrazové příloze se z nějakého důvodu objevují reziduální popisky v angličtině 

(např. obr. 5, 6, str. 127). 

Přes nespornou píli a snahu autorky, její pečlivost a práci s bohatou literaturou, nelze práci – 

z důvodů probíraných výše – hodnotit jako výbornou. Jsem si vědom obtížnějších podmínek, 

za kterých práce vznikala, takže při velmi dobře vedené obhajobě si dovedu představit 

hodnocení stupněm velmi dobře. 

 

V Čelákovicích 12. 6. 2016      Ladislav Stančo 

                                                           
2 To samozřejmě vymáhá určitou kvantifikaci, k níž bylo možné přistoupit například skrze zevrubné studium 
LIMCu. 
3 Boardman pohříchu také chybí v seznamu použité literatury, jakkoliv je na něho odkazováno ze seznamu 
obrázků (str. 120). 


