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Tématem diplomové práce je analýza ústně tradovaných pohádek a pověstí 

mongolského dagurského etnika z hlediska jejich kulturního, historického a 

náboženského významu. 

Předkládaná diplomová práce si stanovuje cíl popsat a charakterizovat reflexi 

šamanských tradic v dagurských pohádkách a posoudit jejich význam v rámci 

dagurské kultury. Diplomantka podrobně zkoumá velké množství shromážděného 

materiálu, jak originálních dagurských textů, tak již zaznamenaných, publikovaných a 

přeložených textů. Dochází k výslednému závěru, že „dagurské ústně tradované 

pohádkové texty a pověsti jsou reflexí historických událostí, historie dagurských rodů 

a zejména šamanských tradic a společenských norem“ (str. 7). 

Práce je přehledně členěna do pěti kapitol, z nichž stěžejní je kapitola druhá a třetí, 

kde je na konkrétních ukázkách textů s jejich analýzou a vlastními komentáři 

demonstrována zásadní role šamanské duchovní tradice u Dagurů.  

Velice podrobně a kvalitně je v první a druhé kapitole z mnoha aspektů zpracován 

dosavadní výzkum dagurského etnika. Obšírný seznam doposud publikované 

literatury, se kterou autorka pracovala, je doplněn o informace z vlastních nahrávek 

rozhovoru s dagurskou literátkou a o vlastní překlady, byť v malém rozsahu, 

dagurských textů.  

Druhá kapitola na základě dostupné sekundární literatury přehledně přináší důležité 

informace z oblasti dagurské historie, šamanských tradic, folklóru i jazyka a dodává 

dále především literárně a antropologicky zaměřené práci širší rozměr, může být 

případně využita jako další informační zdroj. 

Ve třetí kapitole, bohaté na různorodý textový materiál, autorka prokázala výbornou 

jazykovou erudici a schopnost jasně vybrat a vyzdvihnout důležité a v jejímu záměru 

průkazné pasáže. Protože jsou všechny ukázky kvalitně přeloženy a psány čtivým a 

bohatým jazykem, je velmi překvapivé, kolik hrubých gramatických chyb (např. shoda 

podmětu s přísudkem), špatné interpunkce, zmatku v psaní velkých a malých písmen 

atd. se v práci vyskytuje! Často se pak věty stávají nesrozumitelnými a nutí čtenáře 

k jejich opakovanému čtení. Bohužel se chyby a překlepy vyskytují téměř na každé 



stránce a kvalitu práce snižují. Také závěr se mi jeví, vzhledem k náročnému 

zpracování a uspořádání materiálu, poněkud „unavený“. Velmi však oceňuji zařazení 

úplných textů pohádek a pověstí do rozsáhlé přílohy, která zasazuje vybrané příklady 

do úplného literárního kontextu. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi 

dobrá“ (2). 

 

V Praze dne 3.9.2022                        Alena Oberfalzerová 


