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Autorka se ve své práci zaměřila na mytologii uťatých hlav ve vybraných indoevropských 

tradicích, zvláště v jejich vztahu k moudrosti a vědění, jehož nelze získat běžným, 

„vezdejším“ způsobem. Práce postupuje ve třech na sebe navazujících krocích, jimž 

odpovídají 2. až 4. kapitola: Nejprve překládá klasifikaci mýtů, zabývajících se symbolikou 

hlavy obecně, posléze mýtů, které obsahují symboliku uťatých hlav, a to hlav bezmocných, 

služebných a autonomních (vitálních, aktivních). Druhá kapitola nabízí přehled tří vybraných 

mýtů, v nichž jistou roli hraje uťatá vitální hlava: řecký o Orfeovi, keltský (velšský) o Branovi 

a severský o Mímim. V poslední části se pak autorka pokouší o interpretaci těchto mýtů, 

opírající se o strukturální analýzu synchronní i diachronní, na jejímž základě stanovuje shodné 

strukturální motivy, vyjádřené v souvislostech graficky v tabulce na s. 41, resp. 43. 

Výsledkem je tvrzení, že ve studovaných mýtech hrají uťaté vitální hlavy důležitou 

zprostředkující roli mezi vezdejším světem a zásvětím, „jejich postavení na okraji jim 

umožňuje  kontakt s chaosem, antistrukturou“ (s. 43). Tato liminální pozice se pak projevuje 

schopností těchto hlav zasahovat v tomto světě díky mimosvětské moci, které nabývají během 

„odchodu“ mimo tento svět (stětí) a „návratu“ do něj v transformované podobě (bez těla).  

 Několik poznámek a postřehů: V úvodu autorka popisuje symboliku hlavy vůbec, ale 

vztah uťatých hlav k moudrostnímu či vědomostnímu aspektu této symboliky neklade jako 

tezi (jak říká na s. 4), ale jako otázku. V kapitole II. 3. 3. se mluví obecně o vitálních hlavách, 

které vykazují nejrůznější aktivity, nicméně v dalších částech textu se už mluví jen o hlavách 

mluvících; to je zcela pochopitelné vzhledem k celkovému záměru práce, ale přece jen by 

bylo na místě přičinit metodickou poznámku, která by to objasnila. Strukturální analýza a 

komparativní metoda je ve IV. kapitole uplatněna velmi působivě, stejně tak i závěrečná 

interpretace a poukaz k disparátnosti vědomostní symboliky hlavy obecně a téže symboliky 

vitálních uťatých hlav. 

 

 

 



1. Struktura argumentace 

Východiska práce i argumentace na nich založená jsou vcelku jasné a přehledné, možná je 

někdy nadbytečné poukazovat k určitým paralelám a podobnostem ve vzdálenějších 

kulturách; vede to zbytečně k rozmazávání jinak zřetelných argumentačních linií. 

7 bodů 

 

2. Formální úroveň 

Práce je napsána velmi pěkně po jazykové i stylistické stránce, bezchybná je i technický 

aspekt, tedy používání odkazů, citací atd. 

8 bodů 

 

3. Práce s prameny 

Velmi cennou stránkou předložené práce je evidentní schopnost autorky orientovat se 

v primárních pramenech, a to i na základě znalosti původních jazyků. 

8 bodů 

 

4. Vlastní přínos 

Vedle výborné znalosti pramenného materiálu ukázala autorka i schopnost tvůrčího využití a 

aplikace komparativního přístupu a strukturální analýzy při jejich interpretaci. 

8 bodů 

 

5. Obecný přesah práce 

Téma je zpracováno velmi přitažlivým způsobem i pro toho, kdo se v dané problematice 

nevyzná či se jí nezabývá. 

8 bodů 

 

Celkem: 39 bodů 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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