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Posudek vedoucího BP: „Medveď vo fínskej ľudovej slovesnosti“ 

Autorka BP: Ivana Kováčová 

 

 

Kandidátka bakalariátu Ivana Kováčová (dále jen IK) v jistém smyslu již na Oddělení 

finských studií FF UK v Praze navazuje na určitou tradici tzv. „zvířecích“ studentských 

absolventských prací, založenou diplomovou prací Mgr. M. Švece pojednávající o labuti ve 

finské poezii. IK si vybrala medvěda a omezila okruh svého bádání na finskou poezii lidovou, 

což na BP naprosto postačuje. Její práce mj. obsahuje 64 stran včetně příloh a rozsahem se tak 

blíží k hranici stanovené jako minimální pro práce diplomové. 

 

Vytyčené téma pojednává IK v rámci sedmi kapitol (včetně úvodu a závěru): nejprve obecně 

zpracuje medvěda ve finské kultuře, dále etymologii medvědích jmen, medvěda ve finské 

mytologii a rovněž pro Finsko velmi svébytný fenomén medvědích slavností, tzv. 

karhunpeijaiset. Nedílnou součástí BP jsou rovněž pečlivě vybrané a okomentované obrazové 

přílohy (9.), fotografie a mapy, které práci pozitivně „oživují“ (odkaz v poznámce pod čarou 

č. 138 je ale odkazem na přílohu neexistující s číslem XI). Členění BP je ze strukturního 

hlediska logické; cením si zvláště výstižného dvoustránkového závěru, kde IK dokáže stručně, 

leč smysluplně shrnout výsledky své mnohaměsíční činnosti. 

 

Velmi potěšující je i široké spektrum jak tištěných, tak internetových pramenů, s nimiž IK 

dokáže pracovat (celkem čtyř jazykových proveniencí – finština, čeština, slovenština, 

angličtina). Jedná se jednak o zdroje primární (včetně Kalevaly a tzv. autentické lidové poezie 

z archivu SKS – tzv. SKVR), tak i o zdroje sekundární. BP charakterizuje v tomto smyslu 

výrazná multioborovost: IK se pohybuje mezi biologií, myslivostí a lovectvím, folkloristikou, 

literární vědou i filozofií. Z  pramenů IK rovněž pečlivě cituje (až na drobné výjimky 

potvrzující pravidlo; s. 18 – Kuusi – jedná se o Kuusi in XY?; s. 44, poznámka pod čarou č. 

137 – chybí rok; s. 45 – odkaz J. Pentikäinen a M. Sarmela – kde je uvádějí?; ss. 23, 24; s. 29 

– odkaz na neuvedené sekundární prameny atp.). Pro komparativní studia by bylo ještě možné 

doplnit Pehr Fjellström: Krátké vyprávění o lovu na medvěda u Laponců. Překlad a doslov 

(JD). In: Souvislosti, Revue pro literaturu a kulturu, 3/2003. 

 

Ocenitelná je důsledná formální úprava BP, kdy text neobsahuje téměř žádné překlepy (!). 

Jako vedoucí BP mohu dále konstatovat, že IK skutečně poctivě pracovala s mnou 

okomentovanou prvou hrubou verzí textu a mé poznámky a připomínky do výsledného textu 

zapracovala či se o to alespoň snažila. Tento fakt se tak na výsledné podobě BP odrazil 

v pozitivním světle. 

 

Měl-li bych práci něco vytknout, jednalo by se o spíše o detaily než o globální připomínky. IK 

si pro své potřeby vytkla celkem náročný úkol nepřihlížet k poetickým překladům, nýbrž 

pořídit si překlady autentických pramenů i Kalevaly – s důrazem na jejich reálný obsah - 

svépomocí (viz s. 10). Překládat podobné texty není jazykově právě jednoduché – a není to 

jednoduché zvláště po pouhých třech letech studia finštiny. Toto budiž omluvou za to, že ne 

všude – alespoň podle mého názoru – překlad úplně originálu odpovídá (příklady s. 21 

nahoře; s. 35 chybí viisi; s. 42 – „sčasti“ ?). 

 

Místy není terminologie úplně přesná – srov. s. 20 (jedná se skutečně o pořekadlo?), s. 27 

(nejedná se spíše než o přirovnání o metaforu?), s. 37 (možné doplnit metonymie). Formulační 

problémy nejsou zásadního rázu (srov. jen např. s. 34 – „označené značkami“), místy není 

odkazování zcela logicky jasné (srov. s. 36), někdy není myšlenka dovedena do úplného 
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konce. Občas se vyskytnou drobné protimluvy (s. 32). Odpovídá úzus velkých písmen vždy 

skutečně slovenské normě?  

 

Dále bych si u obhajoby vyžadoval vyjasnění těchto bodů – někde pro zajímavost, někde 

z hlediska dobrání se definitivního významu: 

1) Co žerou narozená medvědí mláďata v brlohu, zatímco jejich matka nadále spí? (s. 

12) 

 2) Užívá se ve slovenštině i „jedlo“ jako potrava i pro zvířata? Alt. „žrádlo“ (s. 12) 

 3) Co míní pisatelka „penisovou kostí“? (s. 19) 

 4) S. 25 – je litevština ugrofinským jazykem? 

 5) „Ledová lidská těla“ (zmrzlá? Viz s. 29) – jedná se jakýsi mytologický fenomén? 

 6) Na s. 30 – „… Lönnroth nenadväzuje na ďalšie časti mýtu z oblasti Chanty a 

Mansi.“ – navazuje ale vůbec na nějaké? Resp. – jedná se právě o tento mýtus (a ne nějakou 

jeho odvozenou variantu?) 

 7) S. 44-5 - … od té doby se rukopisu nedostalo příliš pozornosti … - ani v období 

posledních desetiletí, když s ním pracují Pentikäinen a Sarmela? 

 

Z textu práce je patrné, že IK téma zajímá. Zpracování není nikterak povrchní a podává o 

tématu dostatečný obrázek. Pisatelka prokázala schopnost práce s odbornými materiály a není 

pochyb o tom, že předložená BP splňuje veškerá náležitá kritéria pro doporučení k obhajobě. 

Po zvážení všech výše nastíněných pozitiv a negativ navrhuji její ohodnocení známkou 

výborně až velmi dobře podle výsledku obhajoby práce. 

 

 

 

 28. ledna 2015      Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 


