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Baltské chtonické bytosti v komparativním přístupu  
 
Povahu a význam k obhajobě předložené diplomové práce lze patřičně pochopit v kontextu 
dřívějších aktivit autorky. Mám na mysli především bakalářskou práci z r. 2012 Postava 
Velnse v lotyšském folkloru, která svým rozsahem, precizností a kritičností ve zpracování 
četných materiálů výrazně překračovala požadavky kladené na bakalářské práce. Stává se 
často, že diplomová práce vychází z bakalářské, tedy rozvíjí dřívější podnět a materiál (o něco 
obšírnější) zpracovává do větší hloubky. V případě N. Vaverové to neplatí. Kontinuita je 
patrná pouze v záměru – zkoumat slovanské a baltské mýtický postavy a příběhy, ovšem 
základ tvoří zcela jiná látka. O návaznosti lze tedy mluvit pouze v obecné rovině, ve své 
podstatě autorka vypracovala samostatnou a zcela jinou studii. Předmětem zájmu jsou postavy 
aitvarase/kaukase/pūķise, laumė/laimė z hlediska jejich chtonických vlastností.  
Největší přínos práce lze spatřit v kapitole č. 4 – Aitvaras, která je také největší (s. 17-65) a 
nejpropracovanější. Kapitola má do jisté míry deskriptivní ráz, ovšem důležitý je zvolený 
komparativní přístup. Kapitola poukazuje na až překvapující skutečnost – mimořádnou 
hojnost baltoslovanských paralel, přičemž látka česká v porovnání s baltskou je velmi 
skrovná. Je důležitý zájem autorky o jazykovou stránku věci, tedy o etymologii v souvislosti 
se sémantikou příběhu. Jednotlivá zjištění by bylo vhodné publikovat.  
 
V práci se vyskytují menší nesrovnalosti a chyby.  
Na s. 9 v odkazech na práci Vėliuse je místo města vydání uvedeno příjmení tohoto badatele. 
Na s. 9-11 chybí paginace. Na s. 11, v odkazu č. 5 se mluví o „třízení J. Balyse“. V odkazu č. 
15 (s. 15) je usečeno slovo jmén-ech. Na s. 16 a dál u odkazu na СРФ bylo nutno uvést 
svazek. Na s. 27 v úvaze o kompozitech je chybně interpretována koncovka –is. To vede 
autorku k zamyšlení, že jako druhý článek je v kompositu použit ne subst. galas, ale galis, 
galys. Jedná se o zcela standardní chování složených jmen, kdy se koncovka druhého článku 
mění (u maskulin právě na koncovku -is). Na s. 31 v druhém odstavci schází interpunkce. Na 
s. 42 se nezdá být vhodným slovní spojení nejpopulárnější záznamy – jsou nejpopulárnější 
mezi odborníky? Na straně 43. v příkladě Ar čižulių, ar vižuliu? chybí nosovka. Na s. 49 
schází tečka u zkratky ie. Na s. 52 je nepřesnost v překladu kišenė – „peneženka“.   
 
Závěr práce je příliš popisný, tedy mechanicky převypráví obsah jednotlivých kapitol. Je to 
škoda, poněvadž v textu je řada hodnotných dílčích postřehu a výsledků. Kapitola č. 5 Laumės 
se v porovnaní s přecházející kapitolou zdá být nedostatečně rozpracována. 
Bylo by lépe, kdyby autorka v budoucnu více „rytmizovala“ myšlenky – tedy do odstavce, 
který teď v průměru vychází na stránku, dávala 5-6 vět.  
 
I přes zmíněné drobné nedostatky je evidentní přínos vykonaného výzkumu a kompetence 
autorky na poli mytologie. Práci připouštím k obhajobě, a hodnotím známkou výborně. 
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Doc. PhDr. Ilja Lemeškin, PhD. 


