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P O S U D E K  V E D O U C Í H O  B A K A L Á Ř S K É  P R Á C E  

Barbory Novákové 

„Smrtonosné hostiny ve staroseverské literatuře“ 

předkládané v  roce 2017 na Ústavu fi losofie a religionistiky  

1) STRUKTURA ARGUMENTACE 

Struktura práce je rozvržena racionálně: nejprve autorka předestře chystaný výklad, následně 
se rozhovoří o hostině obecně, poté specificky o podobě hostiny na starém Severu  a pak násle-
duje rozbor motivů sebraných z primární literatury staroseverské. Někoho mohou zarazit ilu-
strační příklady z Mezopotámie a jiných vzdálených kultur, ale vzhledem k  tomu, že se objevují 
jen u pasáží hovořících o tématu hosta a hostiny obecně, plní svou funkci. Výklad postupuje od 
obecného ke konkrétnímu a během této cesty je do něj v opakovaných dávkách přiléván teore-
tický aparát, jehož jádrem je autorčino prisma, kdy vnímá příběhy o hostech a hostitelích jako 
výraz dynamiky mezi tímto a Jiným světem.  

V úvodní metodologické promluvě se autorka explicitně přihlásí k  Jungovi a Campbellovi ja-
kožto svým hlavním inspirátorům, ale Jung se nakonec v  samotném výkladu objeví jen zřídka a 
Campbell vykukuje jen tu a tam formou nějaké přemoudřelé všeříkající citace (a celkového 
rámce „cesty tam a zase zpátky“). Zdá se mi, že práce je spíš jakýmsi ne  úplně vyřešeným bitev-
ním polem, na němž sice autorka chce mít nějakou jasně pojmenovanou metodu a teorii (možná 
ale jen proto, že má pocit, že je to po ní shora požadováno), zároveň ale primární materiál, který 
rozebírá, si žije svým vlastním životem a přivádí autorku k svébytným zajímavým interpretacím, 
které s Jungem ani Campbellem nemají moc společného. Na konci této bitvy je autorka přeci jen 
spíš vítěz, ale bitva samotná byla trochu nepřehledná a to navzdory tomu, že byla strategicky 
velmi dobře rozplánována.  

Campbellův vliv na výklad vnímám částečně negativně proto, že svým iniciačně -monomytic-
kým vzorcem, který má silnou „myšlenkovou gravitaci“, má tendenci zrušit individualitu ma-
teriálu a najít v něm zas jen campbellovský cyklus. Čímž nechci říct, že tento cyklus není v  ně-
jakém smyslu na pozadí všech „cest do Jiného světa“, jenom že svou chytlavostí a šlágrovitostí 
má tendenci přehlušit specificitu problematiky. Už tak se mi zdá, že způsobil to, že k případům 
jednoznačných hostin autorka přilepila také řadu dalších příběhů, které spíše, než hostinami, 
jsou právě cestami do Jiného světa (např.  Píseň o Hymim), takže se pak celý takto „říznutý“ kor-
pus začal celkově jevit daleko campbellovitější, než jak by byl jen s  hostinami jako takovými.  

Zároveň ale autorka rozhodně nesleduje jen tuto jednu linii, ale představuje svébytnou sérii 
intepretací za pomoci polárních pojmů host-hostitel, síň-venek apod.  

H o d n o c e n í :  6  b o d ů  z  8 .  

2) FORMÁLNÍ ÚROVEŇ 

Práce obsahuje celkem dost chyb  nebo typografických neřestí. Není to alarmující, ale je to roz-
hodně méně, než čisté.  

1) Chyby ve staroseverských termínech pro žánry ság (s. 10): konungarsögur (správně ko-
nungasögur), riddarsögur (správně riddarasögur), fornalðarsögur (správně je fornaldarsögur) 
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2) Draugr (s. 56), podle pravidel, které si autorka nastavila, by neměla skloňovat česky 
„draugři“, ale „draugové“. 

3) Sazba staroseverských veršů (nikoliv tabulátorem, ale 6x mezerník mezi poloverši), např. 
s. 25, 29. 

4) Citace delší než věta dát do samostatného odstavce, odsadit zleva a dát o bod menším 
písmem (např. s. 30, 34, atd.)  

5) Þættir by mělo být psáno s malým þ. Je to název žánru, podobně jako „legenda“ nebo 
„hymnus“, není důvod psát velké písmeno  (s. 38). 

6) Saxonova verze Geirröða je Geruthus, nikoliv Geirrothus (s. 38). 
7) Názvy děl často nejsou v kurzívě (např. Sága o Völsunzích, s. 39, 40, 42; Sága o Hrólfu 

Krakim, 39, 40, 48, 49, 52; Sága o Hervaře, s. 47, Snorriho Edda 48 atd.) 
8) Názvy děl jako „píseň o Hymim“ (s. 36) je třeba psát s velkým počátečním písmenem (je 

to jméno!), na s. 41 je to dokonce nejen bez velkého písmene, ale i bez kurzívy  

Bibliografie působí poněkud nepřehledně, což je způsobeno jednak čistě formátováním textu : 
občas jsou mezi položkami užší, občas širší mezery, mělo by to být jednotné; první řádek každé 
položky by bylo dobré předsadit. Vedle kategorie primárních pramenů a sekundární literatury 
by stálo za to zřídit i kategorii příruček (encyklopedií a slovníků). Kromě toho je ale po formální 
stránce bibliografie nekonzistentní, jak na rovině interpunkce (různé druhy nekompatibilních 
uvozovek), tak na rovině formátu: např. u primárních pramenů je střídavě na prvním místě 
uváděn autor a střídavě překladatel (Homér, Kadečková, Ovidius, Starý, Kozák, S turluson, pů-
sobí to absurdně). Kromě toho je v řadě položek rozeseto množství nekonzistencí, překlepů a 
nepřesností, které není třeba všechny probírat (např.  správná citace islandského autora je 
„Snorri Sturluson“, nikoliv „Sturluson, Snorri“, protože Sturluson není příjmení, ale patrony-
mikum; „Starý, Jiří a kolektiv“ by mělo být nejen u Lživých ság, ale i u Eddica Minora; nikoliv 
„Clarendon Prfess“, ale „Clarendon Press“ atd. atd…)  

H o d n o c e n í :  5  b o d ů  z  8 .  

3) PRÁCE S PRAMENY 

Na úroveň bakalářské práce je užívání pramenů v  pořádku. Autorka si rozumně zvolila práci 
s texty v překladu, což pro tento druh rozboru rozhodně postačuje. Několik konkrétních po-
střehů a námitek uvádím níže v bodech: 

1) Eduard Petiška jako primární pramen pro řecký mýtus o Tantalovi je postačující možná 
na střední škole. Buďto bych neodkazoval vůbec (mýtus všichni známe a slouží ve vý-
kladu jenom jako ilustrace, dokazování na něm nestojí), nebo bych odkázal na nějaký 
primární pramen, případně odborný sekundární. 

2) Česká citace z Tolkiena (s. 59) je doprovozena odkazem na starodávné anglické vydání, 
přitom existuje český překlad (Netvoři a kritikové). 

3) Příběh o Þorsteinu Bœjarmagnovi byl do češtiny přeložen Davidem Šimečkem, v bibliografii 
je uveden jenom anglický překlad, kontrastně k ostatním uvedeným pramenům, kde au-
torka uvádí český překlad, pokud existuje.  

4) Ze způsobu odkazování místy není jasné, jestli se jedná o autorčinu myšlenku, nebo ideu 
přejatou ze sekundární literatury. Např. na s. 60 následuje za interpretací spálené síně  
jakožto mikrokosmického ragnaröku odkaz na předmluvu Jana Čermáka k jeho českému 
vydání Béowulfa, jako kdyby byl zdrojem myšlenky on, v Čermákově textu jsem ale našel 
jen myšlenku síně jakožto vlídného útočiště proti temnému chaosu vnějšku, nikoliv už 
tezi o paralelismu konce síně jako konce světa. Jestli je tato interpretace autorčina, měla 
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by se k ní hrději a jasněji hlásit (je rozhodně zajímavá), jestli ho ale odněkud vzala, měla 
by jasněji odkázat.  

H o d n o c e n í :  6  b o d ů  z  8 .  

4) VLASTNÍ PŘÍNOS 

Autorka v práci ukázala myšlenkovou samostatnost. Teoretickou inspiraci jí poskytuje Jung a 
Campbell, v oblasti staroseverské staví hlavně na výkladech Johna McKinnella, z  českých autorů 
Jiřího Starého a mně, s těmito podněty ale pracuje po svém a přináší tak osobitou intepretaci. 

Zajímavé je, že z kategorií „hostitel“ a „host“ se autorce stávají často velmi abstraktní metafo-
rické kategorie (Grendel jako „host“), které jí umožňují uvažovat obecně o vztahu tohoto a Ji-
ného světa a nacházet strukturní paralely mezi příběhy, kde bychom si toho na první poh led 
nevšimli. 

H o d n o c e n í :  7  b o d ů  z  8 .  

5) OBECNÝ PŘESAH PRÁCE. 

Práce si zajišťuje obecný přesah ve dvou samostatných směrech. Zaprvé její první část je gene-
rálním náčrtem tématu hostů, hostitelů a hostin v komparativní perspektivě, od níž se může 
odrazit zájemce o jiný náboženský okruh, či o téma obecně. Zadruhé výsledky rozboru starose-
verského materiálu díky výkladovému rámci duality tohoto a Jiného jsou také velmi dobře zo-
becnitelné a mají význam i pro nespecialistu na starý Sever. 

H o d n o c e n í :  8  b o d ů  z  8 .  

O t á z k y  k  d i s k u s i :  

1) Ontologický status Jiného světa – jak že to s ním je? Je tam venku, nebo je v našem ne-
vědomí, nebo je v příbězích, kde tedy je a jak je? 

2) Na s. 21 se hovoří o hostitelích a hostech jako zanořených v  Jiném světě a napojených 
na Posvátno, je to opravdu tak? Není to hyperbolizace? Nestává se z Posvátna houska na 
krámě?  

3) Je smrtonosná hostina nějaký typ, nebo se do práce prostě dostaly všechny situace, kdy 
se v hodovní síni nebo kontextu dělo něco násilného? Jedná se vůbec o svébytný motiv, 
nebo byl vytvořen autorkou práce?   

4) V jakém smyslu je Þórova návštěva u Hymiho hostinou? Nehrozí v tomto a podobných 
dalších případech, že se „hostinou“ stává jakékoliv setkání pod něčí střechou? Není už 
vymezení příliš vágní? 

 

C e l k o v é  h o d n o c e n í :  6  +  5  +  6  +  7  +  8  =  3 2 ,  t j .  v ý b o r n ě .     

Práce splňuje kritéria bakalářských prací, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení vý-
borně. 
 
V Praze dne 6. 6. 2017 

Mgr. Jan Kozák, PhD. 
Ústav filosofie a religionistiky 


