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Bakalářská práce

Posudek oponenta

Autorka se ve své práci zaměřuje na tři starověké arabské bohyně, které zřejmě hrály významnou roli 
v předislámské Arábii a Levantě, ale o nichž toho víme velmi málo v důsledku islamizace těchto 
oblastí v 7. století n. l. a intenzivní snahy islámských theologů o zničení všech zbytků polytheistických 
představ z období džāhīlije, tedy období nevědomosti před příchodem islámu. Jelikož vliv těchto 
náboženských koncepcí se do jisté míry odrazil i v raném islámu, zejména v podobě kontroverzních 
tzv. satanských veršů v Koránu, začíná autorka své pojednání právě analýzou ozvěn působení těchto 
tří bohyň jednak právě v Koránu, a pak i v jeho výkladech a theologických pojednáních raně islámské, 
středověké, případně i moderní doby. Poté se věnuje filologickému, historickému a religionistickému 
rozboru uvedené božské triády, nejprve po jednotlivých bohyních, posléze pak i v jejich společném 
kontextu. V závěru pak reflektuje stav poznání tohoto fenoménu z hlediska vědeckého i islámského, 
věroučného.

1)   Struktura argumentace.

Práce má velmi přehlednou a jasnou strukturu, argumentační linie je dobře provázaná a logická. Po 
věcné stránce toho nelze mnoho vytknout. V Úvodu (s. 6) je poněkud problematické tvrzení, že „na 
území jihozápadních semitských kmenů však oproti jiným oblastem starověkého světa došlo 
v sedmém století ke zrodu monoteismu“, jež se dá pochopit z ryze muslimské perspektivy, ale
v obecnějším kontextu asi neplatí. V poznámce 21 na s. 11 se pak uvádí, že „existence Syna Božího je 
argumentem proti židovství a křesťanství“ (s odkazem na koránský verš 9:30), což by bylo možná 
vhodné trochu rozvést, nakolik toto určitě neplatí z židovské perspektivy.

8 bodů

2)   Formální úroveň.

Práce je napsána velmi pěkně a čtivě, včetně pečlivých přepisů s použitím speciálních znaků (délky, 
emfatické hlásky, laryngály a faryngály, spiranty atd.). Zvolený přepis asimilovaných hlásek určitého 
členu je konzistentní s jednou výjimkou na s. 8 (al-Nadžm). Na s. 20 je použito nesrozumitelné slovo 
„vývojce“, což je možná překlep, na s. 23 je místo standarty použito „standardy“, v pozn. 80 je chybně 
přepsaný název citovaného díla.

8 bodů

3)   Práce s prameny.

Autorka využívá své znalosti pramenných semitských jazyků, což je důležité zejména ve filologických 
analýzách. Rozsah používání sekundární literatury je, nakolik mohu posoudit, adekvátní tématu. 

8 bodů

4)   Vlastní přínos.

Vzhledem k vcelku omezenému rozsahu pramenné literatury nelze očekávat nějaký převratně nový 
pohled na danou problematiku z hlediska tradičního vědeckého zkoumání. Mnohem větší možnosti se 
naskýtají při sledování islámských reflexí, autorka se však omezila jen na velmi základní nárys a 
několik konkrétních děl a autorů, což je z hlediska zaměření práce víceméně dostačující.

7 bodů

5)   Obecný přesah práce.



Práce je pro laika informativní, možná by nebylo od věci poněkud podrobněji probrat problematiku 
satanských veršů. Z hlediska obecně religionistického by bylo možné očekávat trochu širší záběr, 
zejména v pohledu na střet předislámského a islámského pojetí božství. 

7 bodů

Celkem: 38 bodů

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborná.
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