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1)    Struktura argumentace
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Celková  argumentační  linie práce je  poměrně jasná.  Autorka ovšem  místy  dochází k  závěrům, které 
ne zcela  jasným  způsobem  vyplývají z příkladů,  jež uvádí. Například v  kapitole V. a. 1.  autorka 
uvádí,  že: „Ačkoli  se dívky  s chlapci  seznamují před zraky  veřejnosti, stejně  je v  rituálu  ono 
znásilnění,  které napravuje,  implicitně přítomno.“  Z předešlých  částí kapitoly  toto ovšem  tak 
bezezbytku jasné není.
 Na některých  místech  se autorka  jako by  předbíhá. Na  konci kapitoly  V.  a. 3. např. píše,  že: 
„Vzděláním  se panna stává  uhlazenější a  místo divoké medvědice se začíná  podobat  spíše elegantní 
a  uměřené tanečnici  chóru.“  Souvislost  s medvědicí  pochopíme z pasáže,  která  následuje. Ovšem  v 
okamžiku, kdy  přirovnání  zazní,  není výrok  příliš jasný  a vzhledem  k  tomu, že zakončuje a jaksi 
shrnuje jednu část, je zmatečný.
 Nejprobematičtější je ovšem  pasáž V. b. Autorka  zde srovnává  případ Ífigeneie a  Kallistó.  
První nikdy  nedostala  příležitost  k  přechodu  ze stadia  parthenos  do stadia  gyné  kvůli  tomu,  že byla 
obětována. Nikdy  tedy  neměla  legitimní  pohlavní styk  v  manželství ani neporodila  dítě.  Obě 
události jsou  přitom  podle textu  autorky  klíčovou součástí  přerodu  panny  v  ženu. Přesto podle 
autorky  má „kult Ífigeneie [...] souvislost  spíše s konečnou  fází  iniciace dívek.“  Naproti tomu 
Kallistó obě podmínky  splnila.  Byla  sice znásilněna, ovšem  bohem. Jak autorka  sama poznamenává 
na str. 19: „Takové znásilnění [tj.  bohem] bylo vždy  plodné a  navíc neohrožovalo sociální status 
ženy.“  Autorka  ovšem  přesto později její znásilnění Diem  vykládá jako selhání (str.  30): „Zeus ji  
[Kallistó] oplodnil,  ačkoli byla  pod sférou  Artemidy, a  tudíž v  rámci své  iniciace selhala.“  Zdá  se,  že 
si  autorka částečně protiřečí.  Kallistó navíc splnila  i druhou  podmínku  pro úspěšný  přechod do 
stavu  gyné  – porodila  syna, byť  sama  v  podobě  medvědice.  Autorka tuto skutečnost vykládá  jako 
neúspěšný  přechod Kallistó, který  byl  fyzicky  vyjádřen právě  jejím  věčným  spojením  se sférou 
„zvířeckosti“.  To sice dává  smysl,  nicméně podle autorky  braurónský  kult,  v  němž hrál aition 
spojený  s Kallistó hlavní roli,  souvisel  spíše s počáteční fází iniciace dívek.  Pokud si celý  problém 
shrneme, Ífigeneia nikdy  ani vzdáleně nedospěla  na  cestě k přerodu  z parthenos  v  gyné tak  daleko, 
jako Kallistó. Přesto autorka pojí Ífigeneiu  s konečnou  fází  iniciace a  Kallistó, resp.  braurónský 
kult, s fází počáteční. Pravděpodobně  je možné nalézt  uspokojivé řešení. Nicméně text  samotný  je v 
tomto bodě nejasný.

2)   Formální úroveň
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Autorka  pracuje koherentně  se zkratkami, přepisy  řeckých  slov  i  s bibliografickými odkazy. 
Poznámky  pod čarou  jsou  užity  na  vhodných  místech. Na  několika  místech měla  autorka  problémy 
s čárkami u  vedlejších  a  vložených vět  (str.  17, 27,  38),  ale jsou  to skutečné spíše výjimky. Občasné 
překlepy  (str. 29,  35, 36,  38) také nijak neubírají  textu  na  jasnosti. Jednou  je omylem  jméno Helen 
King uvedeno v  kurzívě (str. 10,  pozn. 20). Na  str. 9,  pozn. 12  a  na  str.  22  došlo k rušivému 
zřetězení stejných/podobných slov v blízkosti („opatřen/í“, „urazily“). 



3)    Práce s prameny
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Sekundární prameny  autorka využívá  průhledným  způsobem.  Pečlivě upozorňuje na  ta  místa,  kde 
se nechala  inspirovat  prací druhých. Mírně  neohrabané se zdají být  některé překlady  sekundární 
literatury  (např. str. 13: „Samotný  prvek  volby  plodné ženy  dokazuje, že je gynekology  prosazována 
mužská  politika.“; str.  17: „Životní stádium  panenství bylo jejich  vzděláním  k  ženství.“).  Nutno 
ovšem  podotknout,  že jsem  s předlohami neměl možnost porovnat.  Na  některých  místech  bych  dal 
přednost, aby  se autorka pokusila  přeložit  krátké pasáže přímo z řečtiny  namísto překládat  překlad 
z francouzštiny (např. str. 13, pozn. 39).

4)   Vlastní přínos
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Autorka  dokázala funkčním  způsobem  propojit  práci  na  podobné téma od několika  autorů  a 
autorek. Osobní vklad je tedy  zejména  ve schopnosti rozšířit  interpretační rámec  na širší materiál, 
než který  je obsažen  v  jednotlivých  příspěvcích. Na některých  místech se ovšem  zdá, že je autorka 
až příliš stručná, respektive že uvádí jako důkazní materiál  mytologické a  rituální případy,  které 
více otázek spíše vyvolávají,  než že by  jednozančně  podpořily  její  výklad.  Týká  se to například 
pasáže IV. c.  2.  nazvané „Asexuální Hippolytos a  Faidra neznalá v  sexualitě hranic“.  Autorce dává 
celý  příběh  smysl pouze poté,  co čtenáře vyzve,  aby  si  Hippolyta  představil v  roli panny  (str.  22).  Je 
to krok  logický,  neboť  je mezi  ním  a  parthenoi, které popisovala,  velká  podobnost.  Přesto se jako 
čtenář  nemohu  zbavit pocitu, že za  postavou  Hippolyta  může být ještě  komplikovanjší koncept, 
který  je nedostatečně  interpretačně rozvinutý  (přes všechny  podobnosti pannou  prostě není). 
Nicméně v  rámci bakalářské práce jsou  podobné úvahy  již pouze třešničkou  na  dortu  a  autorčinu 
hlavní argumentační linii nijak nenarušují.

5)    Obecný přesah práce
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Autorka  prokázala schopnost  zasadit nesamozřejmé, kulturně specifické řecké koncepty  do 
souvislostí tak, že je  text srozumitelný  i pro toho, kdo se danou  problematikou  nezabývá.  Text je 
velice podnětný  právě v  relativizaci  některých  kategorií,  které se nám  zdají být  samozřejmé. 
Ukázkovým  příkladem  je právě ústřední termín  celé práce a  totiž koncept  panenství. Z tohoto 
hlediska má práce zajímavý přesah.

Celkové hodnocení:
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Na základě výše popsaných důvodů práci hodnotím známkou výborně.

V Praze dne 13.6.2013

Martin Pehal


