
 

 

 

            Posudek bakalářské práce Adély Novákové 

 „Eschatiai a jejich obyvatelé v řecké literatuře od Homéra po Hérodota“ 

 

 

 

 Adéla Nováková si zvolila za téma své bakalářské práce mimořádně zajímavé a 

náročné téma, a to oblast mezních končin světa, Řeky označovaných jakožto 

eschatiai, a jejich představení v řecké literatuře od dob archaických po Hérodota. 

Toto téma je náročné zejména z toho důvodu, že v řeckém podání v sobě spojuje řadu 

rozmanitých přístupů či diskurzů – téma eschatiai lze uchopit geograficky či 

etnograficky, myticky, utopicky nebo jen z literárního úhlu pohledu; a velmi často 

bývají eschatiai představeny takříkajíc ve směsi minimálně dvou či tří takto 

definovaných hledisek. Zároveň se nejedná o téma marginální, protože náhled na 

končiny světa i na jejich obyvatele znamenal pro Řeky důležitý prvek v jejich 

sebenáhledu i sebeuchopení, jinak řečeno představoval podstatný krok v procesu 

ustavování národní a kulturní identity. Domnívám se, že všechny tyto rozměry se 

podařilo autorce uchopit, přestože všem se samozřejmě nemohla věnovat stejně 

podrobně. 

 Co se týče struktury práce, autorka postupuje od počátečního definování pojmů  

přes podrobný popis jednotlivých mezních končin a jejich obyvatel v centrální a 

nejobsažnější části práce až k závěrečnému přehlednému a hodnotícímu shrnutí. Už 

od počátku práce se ukazuje, že téma je spojeno s celkovým pohledem Řeků na svět, 

jeho tvar i podobu; vcelku přehledné představení pojmů eschatiai a oikúmené ukazuje 

jejich problematičnost, skutečnost, že tyto pojmy jsou už svou povahou rozmlžené, 

„fuzzy“, a to jak srovnáváme-li autory mezi sebou, tak také v rámci slovníku jednoho 

a téhož autora. Práce s prameny, důležitá zvláště ve druhé části předloženého textu, je 

provedena důkladně, jsou přítomni všichni relevantní autoři včetně lyrických i 

dramatických básníků, zejména ovšem první logografové a Hérodotos; precizně je 

vypracován také poznámkový aparát a pramenná a sekundární literatura. Obezřetně je 

pak postupováno stran vyhodnocování uváděných údajů, jejichž rozmanité roviny 

sdělení je vždy třeba pečlivě rozlišit; zde autorka konzultuje staré i nové autority, a 

narazí-li na nesrovnalost, neváhá vyslovit svůj vlastní soud. Tak je tomu i v 

závěrečné, shrnující části práce, která dalece překračuje úroveň popisu a ozřejmuje, 

jak závažné téma práce nastoluje. 

 Vzhledem k šíři tématu je zřejmé, že některé aspekty by bylo možné rozvést 

podrobněji – a specifičnost Homérova přístupu k oblastem později nazývaným  

eschatiai by si jistě zasluhovala širší rozpracování. Co se týče konkrétních nedostatků 

práce, zůstaly v ní některé překlepy a něco nepřesností, ale jejich počet není vysoký. 

Téma samo by se dalo analyzovat ještě dalšími způsoby, např. podrobit strukturní 

analýze povahu jednotlivých charakteristik eschatiai, vytknout kvality jejich 

extrémnosti, a poté uvést do souvislosti s povahou řecké mytické či herojské tradice; 

tento krok by však, po mém soudu, šel už za hranice bakalářské práce. 



 Zároveň bych zde chtěla vyzdvihnout – neboť jako vedoucí práce jsem 

sledovala práci od jejího vzniku – způsob, jakým autorka k práci přistupovala,  

ustavičné prohlubování jejího pohledu na zkoumané fenomény, stejně jako odvahu 

pustit se do tak náročného tématu, které v českém prostředí není dosud zpracované; 

myslím, že každému čtenáři práce je zjevné, že se do něj pustila s elánem a s chutí. 

  

 Práci považuji jednoznačně za více než dostačující nárokům na bakalářskou 

práci kladeným; popravdě tyto nároky jak svým rozsahem, tak i kvalitou převyšuje. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou výborně. 

 

 

Sylva Fischerová 

 

  

 

 


