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Předložená práce se zabývá dagurským folklorem, konkrétně se zabývá vztahem dagurských pohádek 

a ústně tradovaných příběhů k dagurské šamanské tradici. Podle autorky je cílem práce popsat reflexi 

šamanské tradice v dagurském folkloru a posoudit jeho kulturní význam. Ze závěrečné kapitoly (str. 

49) vyplývá, že šamanská tradice hraje důležitou roli v etických a společenských normách Dagurů a 

tyto normy jsou reflektovány v pohádkách, které tak mají i výrazně edukativní roli. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol (včetně úvodní a závěrečné) a doplněna přílohou, kterou tvoří 

překlady textů.  

Úvodní kapitola se skládá ze tří podkapitol: 1. Téma, cíl a struktura práce, metodologie, 2. Dosavadní 

výzkum, použitá literatura a 3.Transkripce. V první podkapitole je podrobně popsáno téma práce a 

její struktura. Cíl je formulován jednou větou. Navzdory nadpisu však úsek nepodává informace o 

použité metodologii. Ve druhé části najdeme zevrubný přehled dosavadního výzkumu zdrojů, s nimiž 

autorka pracovala.  

Druhá kapitola nazvaná Kontexty podává důkladný popis zkoumaného etnika a podrobný přehled 

jeho historie a kultury. Nejobsažnější částí je podrobný a relativně přehledný popis dagurské 

šamanské tradice – božstev, rituálů a obřadníků. V kapitole najdeme i množství ukázek z folklorních 

textů ilustrujících jednotlivé jevy a postavy.  

Třetí kapitola podle autorčiných slov obsahuje “roztříděné vybrané dagurské pohádkové texty do tří 

podkapitol podle zvolených okruhů (sic!)”. Není však jasné, o jaký korpus pohádek se vlastně jedná. 

Podkapitoly jsou nazvány Hrdinství (o postavě hrdiny – “mergena”, jeho roli ve folkloru, jeho 

pomocnících a jeho standardně hlavním nepříteli), Barkan/Božstvo (popis legend o původu či vzniku 

různých božstev) a Yadgan/Šaman (o populárních vyprávěních o soubojích šamanů). Celkově je třetí 

kapitola přehledná a argumentace v ní je srozumitelná. Zejména poslední dvě podkapitoly by však 

zasloužily důkladnější uvedení a zasazení do celkového rámce textu.  

Závěr práce jasně, ale snad až příliš stručně formuluje výsledky zkoumání textu. 

Příloha pak obsahuje překlady 23 dagurských folklorních textů. Texty, z nichž autorka v celé práci 

vychází, jsou přeloženy do češtiny z angličtiny, ruštiny a mongolštiny. Velká škoda je, že mongolských 

textů je poskrovnu a že autorka neuvádí, do jaké míry v případě pohádek publikovaných v Poppem 

(1930) a Todajevové (1986) pracovala i s dagurskými texty.  

Co se týče struktury a hlavní linie práce, je sice naznačena, ale práce v tomto ohledu nese jisté 

nedostatky. Cílem práce je podle autorky zkoumání a popis reflexe šamanské tradice v dagurských 

pohádkách a jejich kulturní význam. V závěru je tento cíl zohledněn, avšak v průběhu četby celé práce 

čtenář tápe díky množství odboček a informací, o nichž není jasné, jak se k hlavnímu tématu mají. 

Především není jasné, zda jsou všechny informace uvedené ve druhé kapitole přímo relevantní pro cíl 

práce. Rovněž napojení třetí kapitoly na druhou je poněkud náhlé a nejasně vyargumentované. 

Na stylu a jazyku práce je jednoznačně patrný nedostatek času při dokončování. V textu je velké 

množství překlepů, neobratných formulací (např. str. 30 “Ominan je rituál důležitých rodových 

božstev” apod.), pasáží, které nezapadají do okolního textu (např. na s. 23 “V často citovaných 

závěrech Čínských etnografických studií z 50. let 20. století se uvádí, že v kontextu obřadů je nebe 

nazýváno Ačaa Tengger (Otec Nebe), Ewee Tengger (Matka Nebe), Dalai Katu (Mořská Princezna), 



Nutur Noyon (Pán-Soudce)”) a množství nepřesných vyjádření (např. na str. 8  autorka označuje za 

“prameny” i sekundární literaturu). 

Určitou nesystematičnost lze pozorovat i v přepisech (např. Meng Zhidong je většinou přepsán do 

české transkripce jako Meng Č´-tung, ale na str. 10 jako Meng Či-tong). 

Autorka sice pracovala s dostatečným množstvím literatury, přesto by některé informace mohly být 

lépe ozdrojovány. Není například jasný zdroj sdělení, že “tege je mandžuského původu, lze ho přeložit 

jako “pozice, místo k sezení” (str. 18), nebo “Podle Mandžuů byl ibagan mrtvola, posedlá bytostí 

hutu“ (str. 28). 

Rovněž je třeba lépe ukotvit etymologické úvahy typu “Ojoor etymologicky souvisí se výrazem pro 

kořen, původ, základ. Je zde i etymologická blízkost se slovem hujaur, které nacházíme v Tajné 

kronice Mongolů, v moderní mongolštině je od tohoto slova odvozena řada výrazů jako jadzgúr 

(původ, rasa, linie), üzűr (koneček, špička), jodzór (základ, kořen).” 

Závěr: Práce se zabývá důležitým a zajímavým tématem, k němuž při současném stavu bádání lze 

rozhodně přinést nové poznatky. Autorka provedla důkladnou heuristickou přípravu a zpracovává 

korpus textů značného rozsahu. Překlady pohádek jsou literárně zajímavé. Hodnotu práce však 

bohužel snižují překlepy, stylistické a gramatické chyby, i chyby v interpunkci.      

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou velmi dobře. 

 

         

 

V Praze dne 4. září 2022     Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 

        Vedoucí diplomové práce 


