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Práce má ambici seznámit čtenáře s religionistickou interpretací zvoleného motivu ze staroseverské 

literatury. Strategii výkladu autorka podřídila předpokladu, že vhodnou interpretaci daného mýto-

poetického toposu představuje pojetí hostiny jako prostoru tzv. Jiného světa.  

1) Struktura argumentace (7 b.) 

Výklad je napořád sevřený. Jednotlivé části na sebe logicky navazují, jsou symetricky rozvržené, 

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

Poměr mezi představením reálií a jejich reflexí je relativně vyvážený. Jedinou oponentovou výtkou 

zůstává, že v případě hostiny autorka opakovaně přihlížela ke komparativním datům z jiných 

nábožensko-kulturních areálů, v případě Jiného světa prakticky nikoli. 

2) Formální úroveň (7 b.) 

Ze stylistického hlediska je práce napsána čtivým způsobem. Na překlepy a další redakční 

nedostatky oponent nenarazil. Práce je vybavena bohatým poznámkovým aparátem (celkem 180 odkazů 

pod čarou), dvěma přehledovými tabulkami (str. 20, 48) a bibliografií primární a sekundární literatury. 

Všechny zmíněné části jsou zpracovány zdařilým způsobem (pouze v bibliografii se autorka 

nevyvarovala drobných inkonsistencí). 

3) Práce s prameny (5 b.) 

Pisatelka dokládá svá tvrzení a argumenty četnými odkazy na staroseverský pramenný materiál a 

citacemi z něj. Nepracuje s ním však v originálním znění. Vzhledem k celkové povaze bakalářské práce je 

tato skutečnost spíše zarážející. 

V novodobé odborné diskusi se autorka orientuje zdařilým způsobem. Převážně pracovala se stu-

diemi v češtině, méně často v anglickém jazyce. Zpracování tématu ze zvoleného nábožensko-kulturního 

okruhu by ovšem jistě prospěla též obeznámenost s literaturou germanofonní. 

4) Vlastní přínos (8 b.) 

Pisatelka prokázala nejen, že rozumí pozicím badatelů, kteří nasměrovali její metodické uchopování 

tématu (Eliade, Jung, Campbell), ale především, že je schopna je sama domýšlet, rozvíjet a náležitě 

aplikovat na zvolený materiál. Umí zaujímat vlastní stanoviska a hájit je náležitými argumenty. 

5) Obecný přesah (8 b.) 

Práce představuje relativně specializovanou studii. „Neutápí se“ však ve výlučně nordistickém 

diskursu. Autorka dokáže vyhmátnout a pojmenovat problémy univerzálnějšího rázu z pohledu 

religionistického i literárněvědního. Její způsob zpracování tématu tak představuje syntézu specificky 

religionistických, literárně-vědních a psychologických postupů s lehkou inspirací kulturní antropologií. 

6) Závěr (celkem 35 b.) 

Oponent doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě. Její klasifikaci pak navrhuje 

stupněm výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne 18. června 2017     Doc. Dalibor Antalík, Dr. 


