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Nemám zkušenost s psaním posudků kvalifikačních prací v oboru historická sociologie, ale i 
tak začnu svůj posudek jinak, než obvykle posunky píši. Pokládám totiž za užitečné 
podotknout několik vět k osobě kandidátky, z nichž, doufám vytane geneze této práce, která je 
v posledu delší než autorčino studium oboru historická sociologie.  
Dana Léwová získala bakalářský titul na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a je 
velmi nadanou programátorkou, za svůj bohatý život - živil jsem se déle něž deset let nepříliš 
slavně v této branži, jsem poznal programátorů stovky, ale jen velmi málo z nich se však 
s Léwovou může měřit. To je důležité jednak pro porozumění tomu, proč autorka skvěle 
ovládá nové technologie a pro svou práci jich bohatě a efektivně využívá, jednak pro 
pochopení, její rozsáhlé erudice v oblasti humanitních disciplín, její větší část totiž nezískala 
v průběhu plnění školních povinností. 
Na FHS UK se kolegyně objevila jako posluchačka CŽV ještě v době svých bakalářských 
studií, navštěvovala téměř všechny moje přednášky a také mnohé přednášky jiných učitelů a 
brzy se stala mou obtížně postradatelnou neoficiální a většinou neplacenou asistentkou. 
Protože zároveň dlouhá léta pracuje v počítačové komunitě společnosti Google seznámila 
mne před léty s tím, že tato společnost uvolnila software pro zpracovávání kognitivních map 
k bezplatnému tvůrčímu užívání těchto map. Tato možnost mne nadchla, neboť její didaktické 
využití je sice poněkud pracné, ale má nedozírné možnosti. A tak vznikla série projektů, 
v nichž jsme se společně pokoušeli proniknout do džungle financování evropských projektů. 
Kdybych věděl, jak to chodí, tak bych do toho nelezl, ale Dana Léwová se naučila novořeč 
těchto projektů a stala se obtížně postradatelnou odbornicí nejen pro Český vědomostní klastr, 
který jsme společně ještě s několika dalšími nadšenci založili, ale i pro MŠMT, kde 
mnohokrát zachraňovala situaci permanentně katastrofickou za posledních dvou 
katastrofických ministrů, proto musela studium přerušovat a protahovat.  
Na mou radu po půl roce CŽV, studovala rok paralelně bakaláře humanitní vzdělanosti, po 
získání bakalaureátu v programování toto studium ukončila a postoupila rovnou na 
magisterskou historickou sociologii. To byla znamenitá volba a dnešní obhajoba, bude, 
doufejme, její korunou.  
V průběhu těch šesti let také poskytovala systémovou podporu seminářům kursů Oikouménou 
časem a prostorem a také pilně programovala kognitivní mapy. Praktická část předložené 
magisterské práce ze značné části čerpá z takto získaného materiálu. Zbude-li v rámci 
obhajoby čas, může kolegyně poskytnout ukázky této práce, eventuálně poskytnout přístup ke 
stránkám, na nichž lze tyto mapy interaktivně používat. 
Z uvedeného, doufám vysvitne pochopení faktu, že seznam literatury této práce má více než 
130 položek, většinou knižních a často pořádných špalků. Do těchto knih autorka nenahlížela, 
ale zpracovávala reálie v nich obsažené do kognitivních map. Není zde prostor, abych 
podrobněji tento způsob práce objasnil, zde je důležité pouze to, že zatím je tato objemná a 
rozsáhlá práce pouhým fragmentem. Nepodařilo se nám totiž získat prostředky, které by 
umožnily zaplatit vyškoleným spolupracovníkům. Relativně hotové jsou pouze ukázky, které 



bylo nutno zdarma zpracovat pro prezentace projektů v různých oblastech. Proto také autorka 
v práci používá v této oblasti neobvyklý termín „kasuistiky“, jde o příklady, v tomto případě o 
spíše makropříklady, civilizace, které v jednotlivých kognitivních mapách představují soubory 
různobarevných a různě tvarovaných špendlíků, které lze do map virtuálně zapichovat a 
připojovat tak hypertextové soubory a to nejen textové a obrazové, ale také audio a videové 
soubory, které se vztahují k označenému místu na mapě. Proto je v textu práce tak mnoho 
reálií a informací především z oblasti historické geografie, proto je tak obsáhle zpracována 
oblast Předního Východu, tu si pro účely projektu vzala autorka osobně na starost. 
S důkladností sobě vlastní tedy připojila i nahrávky přednášek studia příslušného oboru na FF 
UK, které navštěvovala i přednášek Oikouménou časem a prostorem a další materiály. 
Původně jsme se domnívali, že bude možné předložit jako přílohu diplomní práce fungující 
systém, to je však hudba budoucnosti a já se obávám, že tato skvělá příležitost nakonec 
zůstane bohužel nevyužita. 
Teoretická část práce vznikala tedy později, než byla zpracována větší část historického 
materiálu. V teoretické práci, myslím autorka předvedla, že se v průběhu magisterského studia 
civilizační analýzu dobře naučila. Vybraní tři myslitelé, J. Patočka, J.Krejčí, J.P. Árnason byli 
vybráni proto, že je spojuje jedno místo: Praha, časově patří ke třem následujícím generacím, 
byť mezi Krejčím a Árnasonem je, pokud jde o narození větší mezera než dvacet let 
vymezujících generaci. Árnason představuje jakýsi svorník. Patočku poznal za svých 
pražských studií a s Krejčím se znal a spolupracoval dlouhá desetiletí až do jeho smrti. 
V této části jsem neshledal žádnou podstatnější chybu a pokládám ji za plně zdařilou. 
Následná kapitola je trochu z nouze ctnost, materiál shromážděný v historizující části byl 
širší, než aby byl dokonale propojitelný s trojicí vybraných myslitelů. Kasuistické nálezy 
Léwové představují do jisté míry oslí můstek jak vzniklou situaci vyřešit. Propojení trochu 
skřípe a je patrné, že na hlubší propojení nezbylo už dostatek času.  
Historická část práce je členěna na Areál blízkého východu a Areál egejsko-řecký První 
z areálů je zpracován velmi obšírně a důkladně, ke zpracování mám pouze drobnou výhradu. 
Autorka hojně využívá biblistickou literaturu, nečerpá však téměř vůbec z prudce se 
rozvíjejích výzkumech biblické archeologie. Namátkou mne napadají izraelští archeologové 
Finkelstein a Silberman nebo William G. Dever a jeho kniha i česky vydaná „Kdo byli první 
Izraelce a odkud přišli?“, Volvox Globator Praha, 2010. Z jejich výzkumů je zřejmé, že dnes 
už nemůžeme v některých ohledech pokládat biblické příběhy za pramen k historickým 
událostem. Týká se to např. počátků královské doby v Izraeli, kde pro působení Davidovo a 
Šalamounovo archeologické doklady scházejí a ukazuje se, že některé události popisované ve 
Starém zákoně jsou zpětnou projekcí tužeb svých autorů a redaktorů do vzdálenější minulosti. 
V Šalamounově době byl Jerusalém malé nehrazené sídlo a chrám parametrů popisovaných v 
bibli tam rozhodně nestál. Také s Davidovým královstvím to bylo jinak, než bible a v jejích 
stopách Léwová popisují. Násilné dobývání Zaslíbené země rovněž nelze doložit 
archeologicky a velmi pravděpodobně se nekonalo.  
V obsáhlém seznamu literatury jsem postrádal „Velkou transformaci“ Karen Armstrongové, 
na kterou mne autorka před nějakým časem upozornila a nepochybně ji také četla. Snad ji 
odradilo, že jsem na adresu Armstrongové pronesl pár kritických připomínek. Záběr této 
knihy by autorce pomohl témata lépe propojit a v kritických poznámkách mohla výrazněji 
projevit smysl pro kritickou práci s textem.  
V Areálu řeckém měla autorka snazší pozici, ten, soudím, není z větší části produktem práce 
na kognitivních mapách. Ten autorka připojila pro komparaci zejména s ohledem na to, že 
Patočkova orientace je jednoznačně helénská a také Árnasonovy preference směřují, pokud 
mohu soudit, spíše tímto směrem. I zde je několik problematických míst, za jedno z nich 
možná mohu trochu i já. V helénsko-perské konfrontaci při přednáškách možná trochu příliš 



zdůrazňuji, že evropské dějiny příliš straní Řekům, u Léwové to na několika místech ukazuje 
na opačný extrém. 
Práce je napsána velmi pěkným jazykem a obsahuje jen velmi málo překlepů, ty, jichž jsem si 
všiml, jsem označil v exempláři práce, s nímž jsem pracoval, barevným zjasňovačem. Ani po 
technické stránce jsem v práci nenalezl chyby. 
Závěrem konstatuji, že dle mého mínění jde o práci plně zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 
navrhuji známku: výborně. 
 
 


