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Alexander Nash si po předchozí konzultaci zvolil pro bakalářskou práci téma, 
v němž mohl využít komparativní metodu. Zvolené téma je pro tento typ práce 

adekvátní, ale přece jen by si zasloužilo ucelenější a podrobnější seznámení 
s problematikou. Autor byl s tématem příliš rychle hotov a zejména poslední 

část věnovanou YHWH/Hospodinu vzal velmi zkrátka. Studie o rozsahu 48 
stran obsahuje všechny náležitosti a odpovídá obsahovým i formálním 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

V „Úvodu“ (s.7-8) přehledně a poměrně erudovaně seznamuje s tématem i 

vybranou metodikou práce. Uvádí, že se zaměřuje na srovnávání božstev, 
kterým je připisována solární symbolika. Podotýká, že je v podstatě lze 
srovnávat z různých hledisek a sám uvádí ta, která si zvolil na základě dostupné 

prostudované literatury jako nosná. A. Nash se rozhodl na základě heuristické 
práce pro následující strukturu: Ve studii se objevují následující solární božstva 
či bozi, kterým jsou rovněž připisovány solární aspekty v důsledku jejich vývoje 

a to: Aton, Hathor, Hor, Mitra/Mithra, Re, Šamaš/Utu, Šapaš a 
YHWH/Hospodin. „…přináší srovnání některých z běžněji se vyskytujících 

aspektů u těchto božstev, což bývá primárně vztah k panovníkovi, vztah 
k podsvětí (a tedy k mrtvým), vševědomost a stvořitelský prvek.“ (cit s.7).

Autor cituje a parafrázuje překlady primárních pramenů i literaturu sekundární. 
Vybraná literatura též relativně odpovídá současnému stavu akademických úvah 

o takto vymezené problematice. V posledním případě, zvlášť s ohledem na jeho 
jazykové schopnosti, postrádám přesnější a důkladnější práci s textem 
v primárním jazyce (s hebrejštinou) i s biblickou konkordancí. 

Pozitivně:

Nash pojednává o vytýčeném tématu podle předem stanovené struktury a kromě 
parafrází sekundární literatury rozebíranou látku též samostatně reflektuje a 

hodnotí. Práce tedy není pouhým kompilátem. Některé formulace jsou na 
bakalářskou práci poměrně vyzrálé např. na s. 26 (2. odstavec a poslední 
odstavec).

Kriticky:



Autor věnuje velkou část studie egyptským božstvům. Zbytek práce je vzhledem 

ke značné šíři egyptské problematiky nevyvážený. Je však možné, že autor své 
počínání u obhajoby vysvětlí a zdůvodní. A. Nash vložil kapitolu 4.
Mitra/Mithra mezi kapitoly 3. Hor a 5. Re? K 7. kapitole Šapaš je na rozdíl od 

autorových úvah třeba podotknout, že bohyně Šapaš vystupuje mnohdy v aktivní 
roli,  a to jak v mýtických, tak kultických textech. Je mediátorkou mezi bohy. Na 

s. 35 je tedy 2. odstavec v logickém rozporu s odstavcem 6. Rovněž k 8. 
Yahweh/Hospodin vyslovuji výtku u formulace: „Hospodin je jediným ze 
solárních božstev…“ je příliš neochvějné tvrzení. Není to jediná charakteristika 

tohoto božstva. Spíš by měl na tomto místě  uvažovat víc hypoteticky a 
pojednávat o solárních projevech tohoto boha. 

Zároveň kladu otázku, která se vztahuje k 1. odstavci 40. strany studie. Byli to 

skutečně Asyřané, kdo měli značný vliv na šíření solárního kultu? Na 

základě čeho tak uvažujete?

Po formální stránce je předkládaná bakalářská práce ještě ucházející, i když je 

vidět, že se autor s některými formálními požadavky vyrovnává s menšími či 
většími obtížemi. Občas se setkáme s formulačními neobratnostmi, 
gramatickými chybami a překlepy. (Např. na s. 8, 23, 34, 39).

Celkově však Alexander Nash napsal přijatelnou bakalářskou práci, kterou si 

dovoluji hodnotit jako velmi dobrou (2).

Ve Velkém Újezdě, 28.8. 2016            ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.




