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Předložená práce se zabývá aplikací Dumézilovy teze o členění nejrůznějších kulturních 

daností Indoevropanů podle tzv. trojfunkčního schématu na náboženství Slovanů před 

christianizací. Jedná se o cíl, na nějž se v odborné diskusi zaměřilo několik badatelů, kteří 

však došli k různým výsledkům. Autor se s jejich pozicemi kriticky vyrovnává, komentuje je, 

ukazuje jejich slabá i silná místa a zasazuje je do širšího religionistického rámce. 

1) Struktura argumentace (7 b.) 

Struktura výkladu je napořád sevřená. Jednotlivé části na sebe vždy logicky navazují, 

jsou symetricky rozvržené, nikde není poskytován prostor nadbytečným exkursům. Úvod a 

závěr spolu promyšleně korespondují. Zkrátka a dobře: práce má sympatický „tah na branku“.  

Podobně poměr mezi představením reálií a jejich metodického uchopování v odborné 

diskusi, stejně jako mezi popisem stavu věcí v slovanském areálu a jeho srovnáním se situací 

v dalších oblastech indoevropského panství je většinou vyvážený. Jen v ojedinělých případech 

dochází k částečnému vychýlení pomyslného kyvadla na jednu stranu. Kupříkladu při analýze 

boha Velese (s. 35 a 41-45) nabývají – dle školitelova názoru – lingvistická a komparativní 

data vrchu nad výpovědní hodnotou vlastních reálií. 

2) Formální úroveň (6 b.) 

Práce je vybavena bohatým poznámkovým aparátem (celkem 371 odkazů pod čarou), 

seznamem zkratek a bibliografií primární a sekundární literatury. Všechny zmíněné části jsou 

zpracovány zdařilým způsobem. Pouze skutečnost, že sekundární literatura, již autor cituje 

„z druhé ruky“ – jak poctivě přiznává –, není uvedena v závěrečném bibliografickém souhrnu, 

školitel nepovažuje za šťastnou volbu. 

Ze stylistického hlediska je práce napsána vcelku čtivým způsobem. Na některých 

místech se ovšem čtenář musí „prokousat“ takřka „dumézilovsky“ šroubovanými formulace-

mi, jež občas ústí do obsahových nepřesností (viz obrat „obyvatelé … náleželi k churritským 

jazykům“, s. 28, pozn. 159). Překlepy a další redakční nepozornosti se objevují v tolerovatel-

ném množství: srov. kupříkladu: interpretaci (s. 2), uspořádávali (s. 4), ostatnímbohům (s. 11), 

societä (s. 30, pozn. 181) atd. Za větami v poznámkovém aparátu občas chybí tečky (pozn. č. 

34, 35, 39, 44). 

3) Práce s prameny (7 b.) 

V rozsahu celé práce autor dokládá svá tvrzení a argumenty četnými odkazy na pramen-

né texty, psané jak latinsky a řecky, tak několika slovanskými jazyky. Jeho přístup k nim je 

charakteristický pečlivostí a především metodologickou citlivostí, což studii dodává vpravdě 

profesionální akademickou úroveň (vyšší než bývá u bakalářských prací obvyklá). 

Též v novodobé odborné diskusi se autor orientuje přesvědčivě. I zde prokázal, že je 

schopný pracovat se sekundární literaturou v několika jazycích: kromě českých a slovenských 

studií se jedná o statě ve francouzštině, angličtině, ruštině, polštině. V tomto ohledu školitel 

zaznamenal pouze jediný nedostatek, který stojí za upozornění: autor z Dumézilova díla 

opomíjí posmrtně vydaný text Le roman des jumeaux et autres essais: Vingt-cinq esquisses de 

mythologie (76-100), Paris: Gallimard, 1994. Jeho úvodní část „Indoevropské variace na téma 
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božských blíženců“ (Esquisses č. 76-83) totiž souhrnně analyzuje charakteristiky třetí funkce 

a částečně tak doplňuje mezeru, kterou autor Dumézilovi vytýká (s. 53, pozn. 349: „Ostatně 

podobně «macešským» způsobem se k třetí funkci stavěl i sám Dumézil“). Zda by Dyndův 

rozbor slovanských božstev „reprodukční“ funkce (s. 35-40) vypadal po prostudování výše 

uvedeného textu jinak, se však lze pouze dohadovat. 

4) Vlastní přínos (8 b.) 

Práce obsahuje religionisticky relevantní zhodnocení analyzovaného materiálu praktic-

ky na každé straně. Autor je umí formulovat samostatně, se střízlivou erudicí a sympatickým 

nadhledem. Ke zkoumaným pozicím jednotlivých badatelů se staví kriticky, aniž by se je 

pokoušel lacině dehonestovat nebo naopak bezmyšlenkovitě přejímat. Je schopen zaujímat 

vlastní stanoviska a hájit je náležitými argumenty. Jejich promýšlení je pak očividně výsled-

kem jeho dlouhodobého soustředěného zájmu o danou problematiku. Ocenění v posledku 

zasluhuje autorovo neustálé uvědomování si metodologických úskalí práce na zvoleném 

badatelském poli.  

5) Obecný přesah (8 b.) 

Práce představuje relativně specializovanou studii. Primárně se zabývá aplikací jednoho 

svébytného interpretačního postupu na konkrétní danosti v jednom přesně vymezeném 

náboženském areálu. „Neutápí se“ však ani v striktně dumézilovském, ani ve výlučně 

slavistickém diskursu. Autor dokáže vyhmátnout a pojmenovat problémy univerzálnějšího 

rázu z pohledu studia dějin náboženských i obecných, stejně jako antropologie či sociologie 

náboženství.  

6) Závěr (celkem 36 b.) 

Školitel doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě s přesvědčením, že by 

obstála se ctí i jako diplomová práce magisterská. Její klasifikaci pak navrhuje stupněm 

výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 16. června 2012     Doc. Dalibor Antalík, Dr. 


