
Zápis 

Z obhajoby disertační práce paní: Mgr. Dariny Zaicové 

konané dne: 27. 9. 2012 

téma práce: Aspekty antropologizace ďáble v kontextu staroíránské mytologie 

přítomní: Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.; Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.; Doc. PhDr. 

František Vrhel, CSc.; Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.; Doc. PhDr. Ludmila Sochorová, 

CSc.; PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD. 

Předsedkyně komise Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Zahájila obhajobu a 

představila přítomným kandidátku Mgr. Darinu Zaicovú 

Školitel představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její diz. prací. 

Kandidátka seznámila přítomné s tematickým zaměřením, cílem a metodologii práce. 

Sdělila zejména: Práce pojednává o metodické analýze vybraného mytologického prvku a 

jeho metamorfóze z hlediska tří zkoumaných rovin: mytologické, semiologické, etnologické. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků (Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.; 

Mgr. Beáta Čierniková, PhD., v z. Doc. PhDr. František Vrhel, CSc.): Oba oponenti se shodli, 

že doktorandka prokázala dobrou znalost dané problematiky a relevantní literatury a 

přistupuje k zvolenému tématu dostatečně kriticky. Její práce vyhovuje kriteriím kladeným na 

vypracování diz. práce. 

Kandidátka Mgr. Darina Zaicová odpovídá na posudky oponentů: Doktorandka 

zaujala kladné stanovisko k návrhům oponenta Doc. PhDr. B. Šalandy, CSc., v tom smyslu, 

že načrtnutí možných tematických paralel antropologizace ďábla v judo-křesťanském 

kontextu by práci obohatilo, na druhé straně by do značné míry modifikovalo a rozšířilo její 

tematický záběr, který by se stal takřka neuchopitelný. Též zaujala kladné stanovisko 

k oponentskému vyjádření Mgr. B. Čiernikovej, PhD. týkající se problému s použitou 

transkripci a k používání termínu „ďábel“ v souvislosti s mazdaismem; doktorandka ho v této 

souvislosti používá synonymicky k pojmenování božího protivníka, oponenta.  

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidátky: Oponenti se shodli, že kandidátka 

podala zdařilý badatelský výkon a její diz. práci lze přijmout jako vhodný podklad pro jednání 

komise, které by mělo vést k přiznáni titulu Ph.D. 

Diskuse:  

Vystoupili: PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD a doktorandka Mgr. Darina Zaicová: 



V následné diskusi diskutující pojednali o důvodu volby zvoleného tématu diz. práce, o 

východiskovém materiálu (převážně sekundární zdroje, dostupné anglické i české překlady 

popředních orientalistů a íránistů: O. Klíma, R. C. Zaehner a i.), o aplikovaní 

fenomenologického přístupu při doktorandkinom bádání a jeho přepojení s metodami 

strukturální antropologie (fenomén je zde chápán jako jav, spůsobem, jako vystupuje 

v lidském vědomí, mýtus a kultura jsou pojednávané jako strukturální formy, pozůstávající 

z řady prvků, které tvoří strukturu kultury jako adaptačního systému člověka). Doktorandka 

objasnila skloubení obou metod na základe analýzy mýtu o jednorozeném býkovi a jeho 

transponovaní do roviny rituální oběte. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise jednohlasně navrhla udělit titul doktor 

(Ph.D.) 

Zapsal: Podpis předsedy komise: 


