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1)    Struktura argumentace

Body: 8/8

Práce je z hlediska struktury  argumentace na velice dobré úrovni. Autorka má jasně 
definovaný  cíl, jímž je shrnutí a kritické zhodnocení různých strukturalistických 
interpretačních postupů  (C.  Lévi-Strauss, E.  Leach, T. Turner). Koherentní rámec celé 
práce je udržen i díky  tomu, že autorka srovnává jednotlivé přístupy  na základě mýtu  o 
Oidipovi,  kterému se všichni tři  autoři věnovali. Autorka postupuje systematicky.  Nejprve 
čtenáře seznámí s východisky  a metodou Lévi-Strausse.  Následně předvede, v  čem je jeho 
přístup problematický  a jak ho doplňuje přístup E. Leache a  T. Turnera, ke kterým  má 
ovšem také kritický  přístup. Autorka ukázala, že pochopila myšlenkové jádro práce všech 
tří autorů  a dokázala také toto porozumění srozumitelně představit čtenáři. V závěrečné 
pasáži (str. 41–52) načrtla i zajímavé rozvedení analyzovaných témat.

2)   Formální úroveň

Body: 7/8

Poznámky  pod čarou  jsou užívány  vhodně (z nejasného důvodu jsou  ovšem pozn. č. 79, 92, 
124 a 161  uvedeny  tučně). Syntax  bibliografických odkazů  má jednotnou podobu. 
Pravopisné chyby  a jazykové neobratnosti se vyskytují sporadicky  (např. na s.  2 autorka 
uvádí „bizardní“  namísto správného „bizarní“). Zásadnější výtkou je nerozlišování mezi 
spojovníkem „-“ a „–“ pomlčkou. V bibliografii tak autorka u záznamů Radka Chlupa 
používá pro rozmezí stránek pomlčku, u všech ostatních ovšem  užívá  spojovník (pro 
paginaci je přitom  delší pomlčka vhodnější než kratší spojovník). Vyhnul bych se také 
kombinaci „.“ a „;“ v  jeden neexistující interpunkční znak „.;“ (str. 7  a 17). Chybí informace 
o edicích textů  starověkých autorů  (Apollodóros, Diodóros Sicilský, Eurípidés, Hérodotos, 
Hésiodos a Sofoklés).  Schází paginace příspěvku  Richarda Caldwella  ve sborníku 
editovaném  L.  Edmundsem  a čtenář  se naopak nedozví, kdo editoval sborník, do kterého 
přispěl Dan Sperber. K uvážení dávám autorce návrh, aby  paginaci u  článků  uváděla za 
pomoci „:“ namísto „s.“, což bych si schoval pro monografie a sborníky.

3)    Práce s prameny

Body: 8/8

Sekundární prameny  autorka využívá vhodným  způsobem. Ukázala, že je schopná odhalit 
klíčové teze zkoumaných  interpretů  i v  těch jejich textech, které se nezabývají přímo 
mýtem o Oidipovi,  a  že tudíž dokáže vysledovat argumentační souvislosti. S texty  v 



pramenných jazycích  (tj. řečtině) autorka nepracuje vlastně vůbec. Svůj postup nicméně 
vysvětlila v úvodu a pro účel, který si ve své práci vytkla, je to přístup legitimní.

4)   Vlastní přínos

Body: 8/8

Práce není pouze mechanickým kompilátem. Autorka si udržuje od interpretačního 
postupu jednotlivých badatelů  kritický  odstup a  průběžně ukazuje slabá místa jejich práce, 
stejně jako možné cesty, jak se s nimi vyrovnat. V kapitolách 5 a 6 navíc nabízí inspirativní 
domyšlení některých motivů, které na základě předešlé analýzy vyhodnotila jako klíčové.

5)    Obecný přesah práce

Body: 8/8

Autorce se podařilo téma zpracovat tak, že by  dokázala zaujmout i čtenáře,  který  se 
problematice systematicky  nevěnuje (je ovšem otázka, zda kapitola 4.3 není přeci jen příliš 
stručná a tudíž těžko srozumitelná  pro někoho, kdo není s metodou T. Turnera  lépe 
obeznámen). Ačkoliv  tématicky  zůstává autorka v  Řecku, čtenáři dává zároveň  tušit, že by 
podobným způsobem šla zpracovat mytologická látka i z jiných kulturních okruhů. Autorka 
navíc v  závěru opakovaně zdůrazňuje subjektivní charakter  této metody, která ve svém 
konečném důsledku může interpretovi sloužit jako jistý druh sebereflexe.
 Nutno ovšem podotknout, že autorka ve své práci vlastně přesvědčovala  
přesvědčené.  Jak doc.  Chlup tak i já jsme se základními předpoklady  strukturalistické 
metody  srozuměni a přijdou nám  legitimní. Je ovšem mnoho badatelů,  kteří k nim 
přistupují mnohem kritičtěji a subjektivní charakter této metody  jim nepřijde jako výhoda, 
ale přímo naopak.  Mnoho z kroků, které dávají v  rámci zvoleného struktralistického 
diskurzu smysl,  je totiž nesamozřejmých a vyžadovaly  by  jemnější argumentační práci. V 
takovou  chvíli by  se autorka ovšem  ji nevyhla pečlivé práci s pramenným  materiálem v 
Řečtině.

Celkové hodnocení:

Body: 39/40

Na základě výše popsaných důvodů práci hodnotím známkou výborně.

V Praze dne 13.6.2013

Martin Pehal


