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Posudek bakalářské práce podané na ÚFaR FF UK v Praze 

Jméno a příjmení: Zdislava Elkarne 

Téma: Arabská triáda: Al-Lāt, Manāt, ʽUzzā a její reflexe v islámu 

Datum: leden 2014 

Školitel: Doc. Dalibor Antalík, Dr.  

Oponent: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 

Struktura argumentace: 8 bodů. 

Struktura výkladu je napořád sevřená. Jednotlivé části na sebe vždy logicky navazují, jsou symetricky 

rozvržené, nikde není poskytován prostor nadbytečným exkursům. Úvod a závěr spolu promyšleně korespondují.  

Formální úroveň: 7 bodů. 

Ani k formální úrovni bakalářské práce oponent nemá prakticky žádné připomínky. Až na zanedbatelné 

množství nepřesností je zpracovaná velmi pečlivě. Vlastní stati následují přílohy s přehlednou tabulkou pravidel 

užívaných při transkripci arabštiny, seznamem zkratek a obrazovými přílohami, které zahrnují doklady z oblasti 

ikonografie a sakrální architektury. Bibliografii snad lze vytknout pouze tolik, že v ní chybí tečky za 

jednotlivými položkami, na str. 38 se objevuje «Othes» namísto správného «Others», v odkazech na francouzské 

studie se občas namísto správného «à» objevuje pouze «a» (bez gravisu), za jménem autora výjimečně chybí 

čárka (srv. Mustansir, str. 37). 

Práce s prameny: 7 bodů. 

Autorka prokázala, že je s naprostou samozřejmostí schopna pracovat s primární i sekundární literaturou 

v češtině, francouzštině a arabštině. Většinu svých tvrzení a argumentů pečlivě dokládá odkazy na pramenný 

materiál. V odborné diskusi se orientuje velmi zdařile. Otázkou pro školitele zůstává snad jen důvod, proč je na 

Hérodotovo dílo odkazováno překladem do angličtiny? 

Vlastní přínos: 7 bodů. 

Práce nenechává na pochybách, že se autorka umí přesvědčivě vyrovnávat s pozicemi badatelů, kteří se 

zabývali zvolenou problematikou, a nacházet si mezi nimi vlastní, autentickou cestu. V úvodním expozé (str. 6) 

je čtenář navnaděn příslibem odpovědi na otázku, „do jaké míry je islám … svázán a omezen svými kulturními 

kořeny?“ Odpověď na tuto ambiciózně formulovanou otázku však, dle školitelova názoru, zůstává v práci 

načrtnuta jen malou měrou. 

Obecný přesah: 8 bodů. 

Bakalářská práce od začátku do konce vypovídá o pisatelčině snaze nezůstávat u pouhé literárně-dějinné 

deskripce. Pasáže, které čtenáři přibližují pojednávané reálie, jsou organicky provázány s interpretací a napořád 

systematicky vřazovány do religionistických souvislostí. Standardní historická rekonstrukce pravděpodobného 

vzezření trojice bohyní na základě předmuslimských epigrafických a muslimských literárních textů je v práci 

vyvažována dekonstrukcí ideologicky motivovaných islámských tvrzení o triádě. 

Závěr: 

Školitel považuje předloženou bakalářskou práci za velmi kvalitní a doporučuje ji k obhajobě. Její 

klasifikaci pak navrhuje stupněm výborně (37 bodů). 

 

 

V Praze dne 12. února 2014    Doc. Dalibor Antalík, Dr. 

 


