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Autorka předložené bakalářské práce si zvolila velmi atraktivní a neotřelé téma k zpracování. Ve 

své analytické práci se soustředí na některé významné tematické prvky stvořitelského mýtu 

v díle J. R. R. Tolkiena (zejména v jeho patrně nejdůležitější formulaci v knize Silmarillion). 

V Úvodu přehledně vymezuje základní cíl své práce: „(…) důsledně shrnout, popsat a rozebrat 

jednotlivé prvky stvořitelského mýtu Středozemě, jež by se vposledku daly označit jako 

křesťanské (…) vyložit, zda byly pohanské mýtické formy a motivy díky zpracování věřícím 

katolíkem Tolkienem naplněny křesťanskými obsahy.“ (s. 6n) Obdobně jasně formuluje i 

základní postup (metodu): „postupný výklad klíčových pasáží z pramenného textu a shrnutí 

názorů jiných badatelů na danou problematiku.“ (s. 7) Cíl práce i metoda (komparativní) jsou 

blíže specifikovány následujícím způsobem: „ Hlavním těžištěm práce je porovnání popisu 

stvoření světa v Genesis a Janově evangeliu s Tolkienovým mýtem o stvoření světa Ardy, ve 

kterém se nalézá Středozem (…) Dále jsou v práci zkoumány křesťanské prvky ve smyslu 

jednotlivých vlastností živých bytostí, které vypovídají o charakteru stvořeného.“ (s. 7) Dílčím 

cílem práce je rovněž obhajoba křesťanského charakteru Tolkienova díla před jeho kritiky. 

Ačkoli autorka postupně v práci blíže specifikuje a ohraničuje zvolené téma, zvolený cíl 

naplňuje a postupuje rovněž zvolenou metodou. 

V kapitolách 2 a 3 autorka zpracovává nejprve vybraná témata stvořitelského mýtu v Tolkienově 

díle (2. Kapitola)se zaměřením na akt stvoření (2.1.), zlo ve světě (2.3.) a duchovní bytosti – 

Ainur (2.2.), aby se následně věnovala dalším živým bytostem (elfové, lidé, hobiti, skřítci, 

skřeti…). Tolkienovu stvořitelskému mýtu se autorka věnuje poměrně podrobně na základě 

primárních pramenů – zejména Silmarillionu a zveřejněné korespondence. Dle mého soudu 

referuje o zajímavých paralelách mezi Tolkienovským a biblickým mýtem o stvoření.  

Právě v autorčině přístupu k biblickým výpovědím o stvoření a jejich pozdější reflexi 

v křesťanské tradici však vidím slabou stránku předložené práce. Jsou-li právě prvky 

křesťanského (biblického) učení o stvoření v Tolkienově díle vlastním tématem práce, nelze dle 

mého soudu přikročit ke komparativní analýze bez jasného (i když kvůli rozsahu práce 

stručného) a celistvého vymezení základní struktury křesťanského učení o stvoření. To 

však v práci postrádám. Svá tvrzení o křesťanském učení nedokládá téměř žádnými prameny 

(primárními či sekundárními), jak o tom svědčí mimo jiné kapitoly 2.2. a 2.3., které zpravují o 

křesťanském učení o andělech a původu zla ve světě. Ačkoli jde o tak závažná témata (i 

s ohledem na vztah mezi biblickým textem a jeho následnou reflexí v křesťanské tradici), 

autorka pracuje minimálně s odbornou literaturou a prameny (např. s. 22 – obecná tvrzení bez 

doložení pramene; s. 24 – teze o gnózi bez uvedení pramene atd.). Při bližším ohledání autorkou 

uváděných bibliografických odkazů jsem dospěl k pochybnostem ohledně jejich věrohodnosti:  

- autorka u žádné práce neuvádí ISBN; 

- v pozn. 46 (Purtill, J.R.R. Tolkien) je chybně uveden rok vydání a není označeno, o které 

vydání jde; 



- V pozn. 50 (Caldecott, A Secret Fire ) je sice uveden poměrně přesný bibliografický údaj, 

ale potíž je v tom, že pod uvedeným anglickým názvem knihu nenajdete v jejím 

originálním anglickém znění – autorkou uvedený anglický název uvádějí pouze 

ruskojazyčné překlady dané knihy (stačí použít Google!);  

- namátkou jsem ověřil některé biblické odkazy: na str. 24, kde autorka píše, že „celá 

existence zlých andělů je v křesťanské tradici doložena v různých částech Písma“, 

odkazuje mimo jiné k 1 Kr 16:14-15 a Deut 21:1, které však dle mého soudu nemají 

s daným tématem žádnou souvislost; 

Tyto a některé další drobnosti (např. s. 23 – proč autorka cituje z knihy Job anglicky?) mne 

vedou k následující domněnce: autorka na jedné straně pracuje s původními prameny – a 

k nim rovněž odkazuje; ne straně druhé však přebírá odkazy na původní prameny skrze 

prostředníka (článek, kniha apod), tyto ale ve své práci cituje tak, jako by s nimi pracovala 

bezprostředně (tak např. Caldecott, A Secret Fire – odkaz převzat z ruského článku či knihy, 

které nejsou uvedeny – nebo jsou uvedeny na jiném místě knihy bez zjevné souvislosti – ale 

v předložené bakalářské práci je uveden jako odkaz původní, nikoli zprostředkovaný). Tento 

způsob citování však není dle mého soudu obecně přijatelný. Není pak jasné, s jakými 

prameny a s jakou odbornou literaturou autorka skutečně pracuje! 

V předložené práci je mnoho chyb v interpunkci (zejména v náležitém rozlišení mezi větou 

hlavní a vedlejší). 

Otázky k diskusi: 

1. Je nezbytné, aby se autorka vyjádřila k mým pochybnostem ohledně citování jí 

uváděných pramenů a literatury. 

2. Jak autorka obhájí způsob, jakým pracuje s biblickým mýtem o stvoření a jeho následnou 

křesťanskou interpretací? 

3. Proč autorka neužívá v hojnější míře edici Tolkienových dopisů, z nichž některé obsahují 

poměrně soustavný autorský výklad Tolkienovského stvořitelského mýtu a jeho vztahu ke 

křesťanskému učení? 

4. Co autorka míní výrazy: „křesťanská nereformovaná nauka“? (s. 37); „o členění a podstatě 

andělů však opět nepanuje shoda ani mezi jednotlivými křesťanskými rity“? (s. 22) a 

„etymomýtie“ (s. 24); 

 

Pokud se autorka k mým kritickým poznámkám před komisí vyjádří uspokojivě, navrhuji 

ohodnocení práce známkou velmi dobře (2). 

 

V Praze dne 11. 7. 2011 

 

 

Pavel Kolář, ThD. 


