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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Autor jasně stanovuje cíle svého výzkumu a podle nich důsledně a precizně postupuje. Vychází 

ze širšího kontextu – sibiřského šamanismu a na tomto základě pojednává o charakteristických 

rysech šamana a které následně konfrontuje s maďarskou tradicí a postavou táltoše. Srovnání 

doplňuje rovněž postavami z balkánského a bulharského folklóru. Na těchto poznatcích staví 

svoji analýzu maďarských lidových pohádek. Stanovené cíle diplomová práce naplňuje. 

 

2. Klady práce 

Zpracovávání tématu s sebou přineslo určitá překvapení, zejména při uspořádávání odborné 

literatury. Autor zmiňuje určitý chaos, se kterým se setkal ve více odborných statích a který je 

důsledkem různých přístupů či konfrontací ne vždy dostatečně odůvodněných tvrzení. V této 

souvislosti oceňuji autorovu samostatnost při práci s těmito maďarskými prameny a jeho 

schopnost konfrontovat problematické body a vytvořit si vlastní názor. S tím koresponduje 

např. i zmínka o balkánských a bulharských šamanských prvcích, bez kterých by propojení 

protikladných tvrzení a vytvoření vlastní dedukce nebylo možné. 

Rovněž v analytické části při rozboru maďarských lidových pohádek autor prokazuje schopnost 

pracovat s odbornou literaturou, aplikovat její poznatky na svůj výzkum a na tomto základě 

formulovat vlastní úsudek. 

Práce svým rozsahem značně přesahuje minimum stanovené pro bakalářskou práci, což je dáno 

jak výše zmíněnou precizností, tak snahou o komplexní zpracování tématu, které tu však má 

svoje opodstatnění.  

 

3. Nedostatky práce 

--- 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Na základě výsledků a často protikladných tezí odborné literatury si vytváříte vlastní 

úsudek ohledně ne/existence šamanských prvků v maďarských lidových pohádkách. Pokud 



byste měl možnost v tomto tématu /výzkumu pokračovat, co byste považoval za prioritu, za 

výzvu?  

2. Objevují se šamanské prvky i v jiných žánrech, typech maďarské lidové slovesnosti? 

 

5. Případné další vyjádření 

Tuto bakalářskou práci navrhuji přihlásit na některou ze soutěží o nejlepší studentské práce na 

FF UK.  

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: výborně  
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