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Oponentský posudek na bakalářskou práci Jiřího Dyndy 

ARCHAICKÉ SLOVANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Z POHLEDU KOMPARATIVNÍ MYTOLOGIE GEORGESE 

DUMÉZILA 

 

Dílo Georgese Dumézila představuje ve 20. století pro religionistické a historické 

bádání dosud nevyčerpatelnou studnici inspirace. Jeho teorie tří funkcí ve společenském a 

náboženském životě Indoevropanů, kterou tak podrobně a důkladně dokládá ve svých textech 

na rozmanitém a bohatém materiálu, vedla k novému pohledu na problematiku archaické 

kultury a obstála před řadou kritických výhrad. Dumézil do svého zkoumání zahrnul řadu 

indoevropských kulturních okruhů, především indo-íránský, italický, severogermánský a 

íránsko-kavkazský, jeho pozornosti neunikla ani keltská oblast. Není divu, že jeho brilantní 

teorii se pokusili uplatnit i další badatelé na ta indoevropská etnika a kulturní epochy, jimž 

Dumézil věnoval při své práci prostor malý nebo žádný – Jean Paul Vernant došel 

k podobným závěrům při zkoumání řecké archaické mytologie, zajímavou recepci 

Dumézilových myšlenek pro středověkou západoevropskou společnost lze nalézt v pracích 

francouzských historiků Le Goffa a Dubyho. 

 Rovněž slovanská archaická kultura se stala objektem, na němž se pokusila řada 

badatelů uplatnit Dumézilovy teorie. Jejich recepce byla v tomto případě poněkud zdlouhavá 

a narážela na řadu kritických výhrad (za všechny jmenujme např. polského historika Henryka 

Łowmiańského), nicméně při interpretaci slovanského archaického náboženského systému se 

prosazuje stále častěji. Uplatnění trojfunkční ideologie na slovanský materiál se rovněž věnuje 

předkládaná práce. Zhodnoťme nyní, jak se s touto problematikou autor vyrovnal. 

 

1. Struktura práce: 

 Už na první pohled působí předložená práce jako sevřený celek. Rozdělení do kapitol 

a podkapitol zdařile strukturuje celý text: autor se nejprve zabývá svým metodologickým 

východiskem, tedy Dumézilovou teorií a jejím vývojem – tato pasáž velmi zdařile na 

omezeném prostoru hodnotí Dumézilův vědecký růst, vlivy, jež na něj působily, a představuje 

ucelený portrét jeho badatelských závěrů. Následně autor nasměruje čtenářovu pozornost 

k samotné slovanské problematice a na úskalí kombinace komplexní teorie a fragmentárního 

pramenného materiálu – považuji tuto pasáž za velmi zralou úvahu. Poté autor přechází 

k samotnému rozboru teorií, které se pokoušejí rozebírat slovanskou archaickou kulturou pod 

optikou trojfunkčního modelu. Autor zasvěceně a objektivně komentuje jednotlivé práce a 

hypotézy. V příhodné chvíli pak nenásilně naznačuje vlastní náhled na problematiku. Dynda 
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velmi umně dokáže celou problematiku formulovat i přes omezený prostor, který mu 

bakalářská práce poskytuje. 

 

2. Poznámkový aparát, literatura 

 Po formální stránce nenacházím nic zásadního, co by bylo možné Dyndově práci 

vytknout. Jeho poznámkový aparát je vypracován pečlivě a profesionálně, jeho citace jsou 

příhodné a podrobné. Zvláště potěšitelný je široký záběr odborné literatury, Dyndova bohatá 

jazyková vybavenost a poctivá obeznámenost s prameny – fakt, který bych rád zvláště 

zdůraznil a ocenil. Pouze bych doporučil (jedná se o doporučení, nikoliv výtku) pracovat 

případně s mladšími a spolehlivějšími edicemi (mám zde na mysli např. staroruské texty – 

Povesť vremennych lět byla po roce 1926 vydána ještě několikrát, Erbenovy překlady 

staroruských textů jsou skvělé, ne vždy však přesné), nicméně chápu častou obtížnost při 

jejich dohledávání. Autor se při své práci hlásí k dílu slovenského badatele Martina Golemy. 

To je potěšitelné – Golemovy texty jsou příkladem skvělé odborné práce světové úrovně a 

spolu s texty Jacka Banaszkiewicze vysoce překonávají vše, co dosud bylo v našem prostoru o 

slovanské archaické kultuře napsáno. Proto lze inspiraci Martinem Golemou pouze uvítat, 

neboť je sama o sobě zárukou kvalitního metodického postupu při vlastním bádání. 

 

3. Jazyk 

 Dyndův text rozhodně nepůsobí jako běžná bakalářská práce. Jeho orientace 

v problematice, obeznámenost s literaturou, suverénní nakládání s termíny vyvolává dojem 

zralého odborníka. Text je srozumitelný, čtivý, sevřený – neztrácí nic ze své odborné kvality. 

Autor vhodně volí citáty, nezatěžuje tok textu odbočkami, bravurně zpracovává doplňující 

informace v poznámkovém aparátu. Nebojí se experimentovat s termíny, aby lépe vystihl 

potřebný závěr nebo charakterizoval zkoumaný jev. Oceňuji přesné přepisy termínů a výrazů 

z různých indoevropských jazyků – svědčí o autorově pečlivosti a zodpovědném přístupu 

k tématu. 

 

4. Obsah 

 Dynda se neuchyluje ke kategorickým závěrům – je to případné vzhledem 

k zpracovávané tématice. Cíl své práce – zkoumat uplatnění Dumézilovy metody na 

slovanské archaické prostředí – splňuje beze zbytku. Autor dokáže objektivně a kriticky 

zhodnotit jednotlivé přístupy při zkoumání trojfunkčnosti ve slovanském prostředí, dokáže 

upozornit na úskalí a případné nesrovnalosti v jednotlivých hypotézách a vyslovit svůj vlastní 
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postoj a názory. Jeho text svědčí nejen o vysokých odborných schopnostech, ale i o hlubokém 

promyšlení jednotlivých textů a teorií. 

 

 Co se týče výhrad, jedná se o marginálnosti, na něž by neměl být při obhajobě brán 

zřetel: 

• s. 4 – přikláněl bych spíše k termínu „indoevropské dialekty“ než „indoevropské 

jazyky“ pro 3. tisíciletí př. n. l.; 

• s. 20 – termín smerd je doložen i pro staroruské prostředí 

• s. 26 – čaroděje, hadače a věštce z českého knížectví nevyhnal Břetislav I., ale až jeho 

vnuk Břetislav II. (1092-1100); Kosmas to uvádí na samém počátku třetí knihy své 

kroniky; 

• s. 36 – folklórní postavy vystupující při sezónních rituálech zná také jihoslovanské 

prostředí (nejen východoslovanské); 

• s. 43 – staročeská skladba Tkadleček pochází již z 15. století; 

• s. 44 – keltské božstvo Lugh není fakticky jednooké, pouze jedno oko přivírá při magii 

(na interpretaci to však nic nemění, jedná se o analogický jev jako Ódinova jednookost 

apod.). 

 

 Máme tak před sebou text, který se vymyká běžně předkládaným bakalářským pracím. 

Jedná se spíše o odbornou studii vynikající úrovně, která by jistě neměla zapadnout – 

rozhodně se hodí k publikaci. Doporučuji autorovi, aby se tématu věnoval i nadále, má k tomu 

všechny potřebné předpoklady a jistě bude schopen předložit odborné veřejnosti velmi 

fundovanou práci. 

 

 Doporučuji tedy práci k úspěšnému obhájení a hodnotím ji jako výbornou. 

 

V Pardubicích 1. 6. 2012 

Michal Téra 


