
 

 

 

Posudek oponenta na bakalářskou práci Terezy Poštolkové 

Struktura a symbolika očistného rituálu pro zesnulé sikkimgut 
 

Téma práce Terezy Poštolkové je v zásadě religionistické a v rámci korejského šamanismu 

velmi úzké, s přesahy do obecnější kategorie praktik lidových náboženství, což znamená, že 

se jedná o velmi vrstevnatou problematiku s nestejně věrohodně pojednaným zázemím. 

Diplomantce se podařilo načíst relevantní sumu obecnějších teoretických poznatků a tento 

základ se promítá i do práce, sice nikoliv tak, že by postupovala podle určité teorie či školy, 

ale s vědomím, že existují určité fenomény, které mají širší kontext a zasazení. Text je dobře 

strukturovaný, vedený od teoretického ukotvení přes obecnější charakteristiky šamanismu až 

po konkrétní přechodový rituál sikkimgut a podrobně se věnuje popisu i textu jeho konkrétní 

realizace na ostrově Čindo. Jednotlivé části na sebe navazují a pro všechny má diplomantka 

dostatečnou sumu literatury – pochopitelně nikoliv stejné kvality, ale v zásadě 

reprezentativní. Pracuje také s korejskými materiály a v malé míře i s rituálními texty. Práce 

se mi jeví jako dosud nejzdařilejší kompilace na téma korejských rituálů a přesto, že jde 

skutečně jen o kompilaci, prokazuje schopnost autorky pracovat s prameny a literaturou, 

vyznat se v nich, napsat slušný souvislý text, citovat, odkazovat apod., až na maličkosti jsou 

v pořádku i transkripce a technické parametry. Rozsah práce je nad požadovaný počet stran, 

ale nikoliv na úkor hutnosti textu.  

Téma je pozitivně zažité a je zřejmé, že mu Tereza Poštolková v požadované hloubce 

rozumí. Samozřejmě tu chybí osobní zkušenost, ale ta není u bakalářských prací nezbytná, 

možná by ale kontakt se šamany a účast na rituálu pomohly otevřít i jeho jiné složky, než 

uvádějí autoritativní publikace. Toto však není výtka, ale pobídka pro případný další výzkum, 

který by mohl být se současným stupněm poznání podstatně poučenější. 

Práce byla konzultována jak s vedoucím, tak i na bakalářském semináři, připomínky 

poctivě zapracovány. Ve všech aspektech hodnocení na ní neshledávám podstatné chyby, 

proti (opatrným) závěrům nemám výhrady. V kontextu prací obhájených na oboru 

koreanistika jde o práci standardní až nadstandardní a je mi potěšením ji doporučit 

k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení výborně 

 

V Praze, 26. 8. 2020 

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D., oponent 

 

Otázky k obhajobě: Na čem stavějí korejské psychologické výklady šamanismu? Do jaké 

míry je možné je považovat za legitimní? Opakování rituálu a případné změny v performanci 

(na základě shlédnutých videí).   

 

  

 


