
Posudek vedoucího bakalářské práce Ivany Oberhofnerové
„Mýtus o Oidipovi: srovnání vybraných moderních interpretací“

předkládané v roce 2013 na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

Práce kriticky analyzuje strukturalistické výklady mýtu o Oidipovi tří vybraných autorů: Clauda
Lévi-Strausse, Edmunda Leache a Terence Turnera. Snaží se předvést a vyhodnotit interpretační
postupy všech tří autorů a ukázat, jaké světlo společně na oidipovský mýtus vrhají.

1) Struktura argumentace (3 body)
Základní struktura je jasná a přehledná. Autorka postupně rozebírá jednotlivá pojetí, která vždy
shrnuje a kriticky analyzuje. Uvnitř jednotlivých částí už ale argumentační struktura vždy tak
jasná není. Takto např. část 2 obsahuje podkapitolu 2.3 „Rozbor jednotlivých mytémů“, v níž
bychom očekávali rozbor všech čtyř mytémů, které Lévi-Strauss v mýtu o Oidipovi identifikuje.
Překvapivě jsou však probrány jen tři z nich, zatímco čtvrtý má poněkud nepochopitelně vlastní
kapitolku 2.4 „Rozbor čtvrtého mytému – etymologie vlastních jmen Labdakovců“, která by spíš
měla být podsekcí kapitoly 2.3. Etymologii jsou v ní navíc věnovány jen první dva odstavce;
druhá polovina kapitolky se dokonce už netýká ani čtvrtého mytému, nýbrž načíná zcela odlišné
téma. Teprve v kapitole 2.5 je pro změnu uvedena tabulka všech mytémů, kterou by čtenář
potřeboval znát již v kapitole 2.2.

Tytéž chyby se místy opakují i na rovině uspořádání jednotlivých odstavců či vět. Takto jsou
např. hned v Úvodu první dva odstavce nelogicky odděleny, přestože na sebe plynule navazují
(první věta druhého z nich „Lévi-Strauss totiž ve Struktuře mýtů usiluje…“ je bezprostřední
reakcí na poslední větu odstavce předešlého). Ve třetím odstavci pro změnu čtenáře udeří do oka
věta „Leach v mnoha ohledech Lévi-Strausse myšlenkově následuje, svou koncepcí liminality se
však od něho významně odklání“, která je matoucí prohozením tématu a rématu: o liminalitě se
zatím nehovořilo, a proto by měla být coby nová informace uvedena až na konci věty. Jiným
příkladem je kapitola 2.3 „Rozbor jednotlivých mytémů“: autorka zde střídavě shrnuje Lévi-
Straussovy výklady, uvádí jejich kritiku u jiných badatelů a snaží se na tuto kritiku odpovídat a
alespoň zčásti Lévi-Strausse hájit. Činí tak ovšem dosti nepřehledným způsobem, takže pro
tématu neznalého čtenáře je obtížné pochopit, na které z těchto tří rovin se v každém okamžiku
v textu nachází.

Na obranu autorky je třeba podotknout, že těmito slabinami trpí především druhá část práce
o Lévi-Straussovi. V dalších částech se plynulost výkladu výrazně zlepšuje.
2) Formální úroveň (7 bodů)
Jazykově je práce slušná, překlepů či jazykových neobratností je v ní minimum. Přepis antických
jmen je v pořádku. Bibliografické odkazy jsou uváděny koherentně a nelze jim nic vytknout.
Pouze v samotné bibliografii působí rušivě odkazy na primární prameny: ty by měly mít
samostatnou sekci, a navíc by měly být uváděny jako odkazy na edice či překlady, protože jinak
nemají v bibliografii co pohledávat (v tomto případě by bylo jednodušší je vynechat úplně, neboť
jde vesměs o klasická díla se standardní paginací).

Typograficky je práce zvládnutá dobře, jen mi nepřišlo šťastné začínat každou podkapitolu na
nové straně. Toto uspořádání vytváří mezi kapitolami příliš velký předěl, který narušuje
návaznost výkladu. Adekvátnější by bylo začínat na nové straně jen hlavní části, ale podkapitoly
navazovat plynule.



3) Práce s prameny (6 bodů)
Práce se opírá především o důkladnou analýzu vybraných moderních interpretací. Ty autorka
dobře zná a zachází s nimi velmi citlivě. Mou jedinou výhradou je, že se autorka podle mě místy
až příliš drží mých článků, místo aby se jejich prostřednictvím snažila dostat k pramenům, z nichž
jsem sám čerpal. Chápu, že přesně zrekonstruovat všechny zdroje není z mých článků vždy
snadné, nicméně přinejmenším by stačilo, kdyby si opravdu přečetla statě, na něž odkazuji –
přinejmenším tam, kde se jedná o statě probíraných autorů. Jako příklad mohu uvést kapitolu 2.6,
v níž autorka relativizuje Lévi-Straussův závěr, že tématem mýtu o Oidipovi je autochthonie;
tímto závěrem si totiž Lévi-Strauss protiřečí, neboť „opakovaně tvrdí, že význam mýtu nespočívá
v jeho obsahu, nýbrž v jeho hlubinné struktuře“. S tím nelze než souhlasit, nicméně očekával
bych, že na tomto místě autorka uvede citáty přímo z Lévi-Straussových prací, jimiž protiřečení
doloží. Namísto toho však autorka jen dvakrát cituje můj článek o Lévi-Straussovi. Podobně
v kapitole o Leachově pojetí liminality by neškodilo o něco více opravdu pracovat s Leachovými
texty, a nikoli jen s mým komentářem k nim.

S primárními prameny pracuje autorka jen minimalisticky a drží se zejména moderních
kvalitních mytologických příruček, pouze výjimečně uvádí i antické zdroje. Tuto volbu nicméně
v úvodu jasně a přesvědčivě zdůvodňuje tím, že vlastním předmětem jejího zájmu jsou právě až
moderní interpretace, nikoli antické prameny v jejich původním kontextu.
4) Vlastní přínos (6 bodů)
Práce se drží malé množiny analyzovaných textů, ale rozhodně není jen jejich mechanickým
referátem, naopak nabízí jejich kritickou interpretaci, která bere v potaz řadu dalších autorů.
Zároveň se v práci podařilo jednotlivé rozbory poskládat v propojený celek, v němž na sebe
jednotlivé části neustále odkazují. Dlužno ovšem říci, že autorka měla situaci značně usnadněnu
tím, že jsme všechny jí zvolené texty celý rok velmi důkladně probírali na semináři „Mýtus a jeho
interpretace“, a navíc řadu z nich analyzuji i ve svých článcích, o něž se práce rozsáhle opírá. I tak
nicméně autorka přišla i s řadou vlastních původních interpretačních postřehů. Je pouze škoda, že
v některých případech tyto originální postřehy nejsou jasně odlišeny od čistě shrnovacích pasáží.
Velmi často se stává, že autorka referuje něčí výklad, ale plynule jej začne obohacovat o vlastní
myšlenky, aniž by na to čtenáře upozornila. To by jistě bylo v pořádku u okrajovějších témat, ale
přece jen by se to nemělo stávat u ústředních textů, jejichž rozbor práce podává.
5) Obecný přesah práce (8 bodů)
Práce se celá věnuje moderním interpretacím mýtu, a o jejím obecném religionistickém přesahu
tak není pochyb.

Práce splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji navrhuji přijmout k obha-
jobě a hodnotím ji 30 body, tj. na rozhraní velmi dobré a výborné.

V Praze, 3. 6. 2013 Doc. Radek Chlup, PhD.


