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Průběh obhajoby: Autorka představila svoji práci: hlavním cílem bylo zpracovat téma

chtonických a podsvětních bohů v řeckém náboženství a ikonografii.
Práce je pojata velmi zeširoka z hlediska religionistického, zabývající
se hledisky kultu chtonickch božstev a souvisejících otázek jako
nekromancie nebo proklínací destičky i ikonografického.
Ikonografický materiál je pečlivě selektován tak, aby poskytl co
nejširší spektrum ikonografických schémat. Cílem bylo zpracovat
téma takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejkomplexnější
syntézy a provázání ikonografie se zprávami z písemných pramenů,
protože v dosavadní literatuře je problematika mýtu, kultu a
ikonografie pojímána často isolovaně.
Vedoucí práce konstatoval, že předložená práce svým rozsahem
přesahuje mnohonásobně očekávaný rozsah bakalářské práce,
odpovídá ale přesně poměrně obecnému zadání. Tomu pak
odpovídají i zdrojové práce, spíše obecného rázu než specifické
odborné publikace. Práce je tak do značné míry kompilační, dokládá
ale autorčinu schopnost napsat velmi kvalitní, dobře strukturovaný a
kultivovaně podaný text. Práci hodnotí stupněm velmi dobře.
Oponent podobně vytknul rozsáhlost práce s klady i zápory, které z
toho plynou. Práce svojí komplexností vyplňuje mezeru v bádání.
Bohužel chybí práce z posledních 15ti let, konkrétně syntéza
publikovaná v encyklopedii der Neue Pauli a specifické časopisecké
studie. Místy chybí konkrétní citace k citovaným konceptům, místy
nejsou konkrétní památky a koncepty dostatečně kontextualisovány
ve vývoji řecké společnosti a umění. Práce je kvalitní, ale hodnocení
si zaslouží stupněm velmi dobře.
Autorka odpověděla na výtky: rozsáhlost práce nebyla v plánu,
nakonec byla práce ještě rozsáhlejší a stávající text je již výsledkem
kondensace. Členění tématu podle chronologie bylo původně v
plánu, ale při rozsahu práce na něj bylo resignováno. Hlavním cílem
práce mělo být hledání souvislostí mezi mýtem, kultem a ikonografií,
a v tom případě nebylo na zmenšení rozsahu místo.
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V rámci diskuse komise zvažovala klasifikaci stupněm výborně
vzhledem k objemu odvedené práce, vzhledem k absenci nejnovější
literatury se ale přiklonila ke stupni velmi dobře.

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)
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