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Ondřej Skála se ve své diplomové práci zaměřil na nesmírně zajímavé téma. která stojí 

pomezí hned několika vědních disciplín - etnologie. historie. religionistiky. psychologie. 

sociologie ad Představuje jej zkoumání mnohovrstevného a nesmírně komplikovaného 

fenoménu. kler)! theravádový budhismus nesporně představuje 

Skálova práce vychází především z téměř dvouletého pobytu v komunitě tzv. lesních 

mnichů na Srí Lance a tato ničím nenahraditelná. přímá a dlouhodobá zkušenost je 

pochopitell1C' hlavní .. páteří obsahu posuzované práce. Lze bez nejmení:ích pochybností 

konstatoval. že byl proveden etnologický terénní výzkum vysoké kvality. jehož výsledky jsou 

pak v posu:::ovaném textu doplněny informacemi získanými ze studia základních pramenů a 

sekundární literatury. 

Práce je promyšleně strukturována v osmi základních textových blocích (včetně úvodu a 

závěru). ,,!({stní text je pak doplněn vcelku imponujicí bibliografií. anglickým resumé a 

zajímavými ohrazovými přílohami. 

Na úvodní pasáže zabývající se časoprostorovým vymezením výzkumu. popisem užívaných 

metod a ro:::borem pramenů navazuje historický přehled zabývající se vznikem a vývojem 

budhistického mnišství na Srí Lance. Nejdůležitěj.í:í a nejpNnosnější část práce představují 

kapitoly 5 . 7 (Sangha - mnišský řád, Trénink mnichú. Podmínky přijetí do mnišského řádu). 

soustřeďující se na pojednání o vnějších a vnitřních charakteristikách struktury 

popisovaného fenoménu. Je zapotřebí vyzdvihnou především pokus a ihned dodejme že velmi 

zdařilý o posliženi mnohotvárných projevú .. života ". zkoumaného mni.šského řádu. Za 

naprosto ne oddiskutovatelné pozitivum celé práce považuji Skálúv pohled .. zevnitř" (vlastni 

dlouhodohá zkušenost) a .. zvenku" (informace získané interpretací pramenů a studiem 

odborné literatury). Oba náhled se pak v průběhu .. jádrových" kapitol vhodně prolinajf a 

doplňují. 

Závěrem je třeba konstatovat, že vznikla práce naprosto ojedinělá v domácím kontextu. 

nejen volhou tématu (doposud se mu česká odborná literatura nevěnovala), ale i způsobem 

zpracování. Z vý.še uvedených důvodů plně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

stupněm výborně. 
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