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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Práce si klade za cíl představení tradice maďarské šamanské víry na základě analýzy lidových 

pohádek. Velmi důkladná bakalářská práce poskytuje přehled o východním, sibiřském 

šamanismu a jeho existenci mezi Maďary putujícími z pravlasti do Karpatské kotliny. Práce 

podává podrobný obraz o prvcích maďarské víry v táltoše, o jejím přežití v ústní lidové tradici, 

konkrétně v lidových pohádkách. Na základě analýzy lidových pohádek představuje prvky 

šamanské víry a jejich význam v maďarské tradici. Stanovené cíle diplomová práce naplňuje. 

 

2. Klady práce 

Můžeme zdůraznit několik významných kladných prvků práce. Za prvé autor prokazuje 

významné znalosti o tradicích pohanské maďarské víry a východního šamanismu. Na základě 

adekvátní maďarské odborné literatury můžeme získat přesný a celkový obraz východní, 

západoasijské a sibiřské pohanské víry. Velmi cennou částí práce je popis postavy šamana a 

jeho významu v pohanských společnostech, respektive ve folklóru. 

Za druhé můžeme považovat za velmi důležitý, poučný popis maďarské prehistorie, stěhování 

Maďarů z východu a jejich příchod do Karpatské kotliny na základě nejnovější maďarské 

literatury, který může mít zdrojovou hodnotu z pohledu české odborné literatury. 

Za třetí je třeba zdůraznit analýzu maďarských lidových pohádek. Autor zde podává přehled 

základních znalostí o analýze lidových pohádek, folklórních prvků a důkladné znalosti 

maďarské literatury o maďarských lidových pohádkách. Ještě důležitější jsou však autorovy 

vlastní pohledy během analýz lidových pohádek, seskupování vzhledů šamana, táltoše ve 

folklóru a postavy objevujících v jednotlivých pohádkách a kromě toho i konfrontace analýz 

z maďarské odborné literatury s balkánskými prvky lidových pohádek. 

 

3. Nedostatky práce 

Domnívám se, že autor mohl použít i některé z významnějších souhrnných prací mezinárodní 

literatury o šamanské víře, případně zmínit jevy a příklady podobné sibiřskému šamanismu 

(Amazonie, Eskymáci, Laponi atd.) ve větší míře než jak lze číst v práci.  



V souvislosti s šamanskou vírou bych v práci rovněž uvítal zmínku o turanismu, který od druhé 

poloviny 19. století a v období mezi dvěma světovými válkami zaujímal v maďarském 

intelektuálním životě významné místo, a hrál důležitou roli při interpretaci maďarského 

folklóru. 

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Jaká je dnešní podoba této tradice v Maďarsku? Například v architektuře, filmovém 

umění? 

2. Co je to turanismus, kdo patřil k nejvýznamnějším osobnostem tohoto směru? 

3.  

 

5. Případné další vyjádření 

Nemám. 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: výborně.  
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