Posudek vedoucího bakalářské práce
Dominika Popková: Pojetí a komparace světa v antické a severské mytologii. Fakulta
humanitní studií Univerzity Karlovy, Praha 2021, 60 str.
Předložená bakalářská práce Dominiky Popkové představuje zdařilý pokus postihnout
fenomén mytologie antické a severské. Za pozornost stojí, že hodnocená závěrečná práce je
vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly. Přínos pojednání lze spatřovat mimo jiné v detailní
analýze zvolené problematiky hlavně z komparativního hlediska.
Hned v úvodu autorka výstižně poukázala na kontexty takto pojatého studia: „Tyto dva
druhy mytologie jsem si vybrala z toho důvodu, že ačkoli se jedná o časově i geograficky
odlišné kultury, v jejich mytologiích existují spousty podobných či totožných prvků, i když
v mnohých ohledech se zase naprosto rozcházejí. Oba druhy zmíněných mytologií mají
společné to, že v nich „existuje značné množství bohů, kteří mají svou určitou hierarchii a
zasahují do života lidí.“
Metodologicky a teoreticky je předložená práce vhodně fundována, přičemž se opírá o
poměrně rozsáhlou bibliografii z části v anglickém jazyce. Už na první pohled je patrné, že se
autorka ve sledované problematice vyzná a že dokáže přesvědčivě argumentovat.
K předloženému pojednání nemám jako vedoucí práce meritorní připomínky nebo výhrady.
Po formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní nevyskytují žádné pravopisné
chyby.
Celkově lze konstatovat, že Dominika Popková ve své bakalářské práci osvědčila
schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že umí pracovat ve
zvolené oblasti studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená práce je
přijatelně provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. Protože
autorka podala solidní badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.
Závěr: Bakalářská práce rozhodně vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení
známkou v ý b o r n ě .
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