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Tématem hodnocené bakalářské práce je dangdut – indonéský synkretický hudební 

žánr, v němž se snoubí vlivy indické, arabské i západní a který je nesmírně populární již od 

70. let minulého století. Jedná se o výjimečný kulturní fenomén, který pro svou 

kontroverznost na jedné straně indonéskou společnost spojuje, ale na druhé straně ji naopak 

rozděluje. Z textu je cítit zapálení i nabyté hudební vzdělání. Domnívám se, že autor dobře 

zvolil téma přínosné pro českou indonesistiku. 

Práce je rozčleněna celkem do 5 kapitol, mimo ně stojí Úvod a Závěr. První z nich 

popisuje styly předcházející dangdutu a vyzdvihuje jejich rysy s ním společné. Druhá kapitola 

představuje období Orde Baru a krále tohoto žánru Rhoma Irama. Třetí se zaměřuje na dobu 

po pádu prezidenta Suharta a tím způsobenou proměnu ve vnímání této hudby. Neopomíjí ani 

kontroverzní zpěvačku Inul Daratista. Následná kapitola rozebírá společensko-kulturní 

projevy, jež jsou součástí dangdutových koncertů. Poslední se pak zabývá možnými příčinami 

úspěchu tohoto specifického hudebního stylu v Indonésii.    

Až na zcela ojedinělé a marginální nedostatky (formální – například u poznámek pod 

čarou č. 4, 6, 8 a 9 je chybě uveden nejprve číselný odkaz na poznámku a až pak tečka, resp. 

čárka; v celé práci je chybně užíván spojovník místo pomlčky a při odkazu na strany je 

anglické „p.“ místo českého „s.“; gramatické – melayu (správně: Melayu), minang (správně: 

Minang), Jihovýchodní Asie (správně: jihovýchodní Asie), Yogjakarta (správně: Yogyakarta 

nebo Jogjakarta), s. 20 „první společná alba zahrnovaly“ (správně: zahrnovala)) je práce po 

jazykové i stylistické stránce výborná. Pro snazší orientaci v termínech a tím i celé práci bych 

příště doporučila doplnění všech indonéských slov českým ekvivalentem a  dále rozepsání 

všech akronym v indonéštině s následným překladem do češtiny (např. str. 25 – MUI (Majelis 

Ulama Indonesia = Sněm indonéských ulamů). Z textu je patrné, že autor je schopen uvažovat 

logicky a velmi exaktně formulovat své myšlenky. 

Tato teoretická práce je skvělým začátkem pro následné rozpracování tohoto nesmírně 

zajímavého společensko-kulturního jevu. Autor může směle vykročit do terénu a zaměřit se 

na jeden vybraný aspekt dangdutu.  



 

 

Po přečtení bakalářské práce by mě zajímalo, jak sám autor na základě získaných 

informací nahlíží na budoucnost dangdutu. Zda se domnívá, že tento hudební žánr bude 

nadále vzkvétat, či naopak upadat a zda bude společnost spíše sjednocovat, či naopak 

rozdělovat. 

 

Práce zcela splňuje veškeré formální náležitosti bakalářské práce.  

 

S přihlédnutím k všemu výše zmíněnému hodnotím práci jako výbornou a doporučuji 

ji k obhajobě bez výhrad. 

 

Vypracovala PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.                    V Praze dne 26. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


