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Obsah práce:
Téma, jež si zvolila Marie Klepetková ke své bakalářské práci, může nezasvěcenému čtenáři 
připadat na první pohled tak trochu obskurní. Komparace biblického příběhu o stvoření s 
fiktivní kosmologií spisovatele žánru fantasy zrovna nenáleží k velkým tématům katedry 
systematické teologie. A tak jsem i sám chvíli váhal, zda-li mám na podobné téma vůbec 
přistoupit. Nakonec jsem spíše intuitivně svolil s ohledem na hluboké zaujetí pro věc, které 
obvykle bývá pramenem pro vznik zajímavých prací. Po přečtení již hotové práce musím 
konstatovat, že autorka se přidržela všech důležitých principů psaní akademické práce a že 
výsledkem jejího úsilí je nejen odborná, ale i originální a čtivá práce.
Souvislost mezi biblickým příběhem a „kosmologií Ardy“ otevírá poměrně rozsáhlým 
úvodem, ve kterém podrobně osvětluje smysl tématu, jímž se ve své práci zabývá a zároveň 
předjímá i cíle, k nimž v závěru práce dojde. Podobná komparace by asi neměla význam, 
pokud by zde nebylo několik důležitých podnětů. První z nich je samotná osobnost autora 
příběhu, J.R.R. Tolkiena, hluboce věřícího, až, jak jej autorka ve své práci líčí, bigotního 
katolíka, který po usneseních 2. vatikánského sněmu horuje kvůli ztrátu významu latiny a 
kvůli „pro něj osudovým“ liturgickým změnám. Druhou z nich je dopad Tolkienova díla, 
zejména jeho trilogie „Pán prstenů“, která se stala jednou z nejčtenějších knih 20. století a její 
význam nepomíjí ani v současnosti, což se odráží např. kopírováním Tolkienových motivů 
v celé řadě současné literatury, zejména žánru fantasy. Třetí z nich je diskuse o Tolkienově 
díle, která se rozvinula po publikaci jeho děl a která vedla až k vytvoření nejrůznějších typů 
kvazi-náboženských subkultur v nejrůznějších částech společnosti od Spojených států až po 
Ruskou federaci. Všem těmto třem prvkům se věnuje v (pro pochopení práce důležité) první 
kapitole, která tak dává práci i jednoznačný akademický ráz. Další dvě kapitoly jsou pak 
věnovány podrobnému srovnání mýtu o stvoření světa a mýtu o stvoření živých bytostí 
v Bibli (částečně s ohledem i na jiná náboženství) a v Tolkienových knihách, zejména v jeho 
práci „Silmarillion“, ve kterých prokazuje jednoznačné souvislosti těmito „vyprávěními“.
Po formální stránce mám výhrady k určitým stylistickým chybám, práce by též mohla mít 
podrobnější závěr.

Hodnocení:
Práce Marie Klepetkové odpovídá všem nárokům kladené na bakalářské práce, (mimo jiné 
oceňuji i to, že autorka vycházela zejména ze zahraniční, anglické, příp. ruské literatury), líbí 
se mi, že s ohledem na to, že jde částečně též o teologické téma zdůraznila a porovnala i 
zvěstné až evangelizační prvky Tolkienova díla. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
známku – výborně.




