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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem diplomové práce je teoreticko-empirická analýza "situace nejníže po stavené 

vrstvy indického obyvatelstva - dalitů v současné indické kultuře". V diplomové práci 

diplomantka usilovala o nalezení odpovědi na otázku "kdo jsou dalité a jaké je jejich místo 

v současné indické společnosti". 

Předkládaná práce je rozdělena na dvě pomyslné části. V první se detailně věnuje deskripci 

indického kastovního systému. Zvláštní pozornost věnovala fenoménu "nedotýkatelnosti", 

který sledovala jak z historické perspektivy, tak z hlediska jeho uchopení antropologickými a 

sociologickými teoriemi. Pracuje s pojmem "nedotýkalnosti" namísto "nedotknutelnosti" 

s uznatelným odůvodněním, že v české odborné literatuře obvyklý pojem "nedotknutelnosti" 

navozuje mylný pocit čehosi posvátného. V teoretické části dále diplomantka věnuje 

pozornost proměnám situace dalitů v sekulárním indickém státu. 

Druhá část diplomové práce je založena na empirickém výzkumu, který diplomantka 

realizovala na Univerzitě J. Nehrúa v Novém Dillí, kde svá empirická data získávala 

kvalitativními metodami výzkumu od studentů - dalitů. Diplomantka se ve svém výzkumu 

zaměřila na sebepojetí dalitů, jejich vlastní interpretaci kastovního systému a zachycení jejich 

zkušeností s diskriminací kvůli původu. 



V diplomové práci popsala tři strategie, jimiž se dalité vyrovnávají s útlakem kastovního 

systému. První strategie spočívá v náboženské konverzi, druhá v přejímání kultury vyšších 

kast, tedy vlastně v uznání vlastní inferiority, třetí pak v budování identity hrdostí na vlastní 

původ. Třetí možnost podle diplomantky představuje jedinou efektivní strategii. 

Obecně lze konstatovat, že diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Má 

logickou strukturu a akcentuje kulturologické téma, které dosud nebylo v české odborné 

literatuře zpracováno. Diplomantka prokázala schopnost pracovat s relevantní odbornou 

literaturou a práci vybavila odpovídajícím poznámkovým aparátem. Práce má 

interdisciplinární charakter a její zpracování tak můžeme označit za plně kulturologické. Na 

práci lze ocenit, že je založena nejen na studiu odborné literatury, ale také na poznatcích 

z vlastního terénního výzkumu. 

V rámci vlastní obhajoby proto doporučuji, aby diplomantka: 

1) Vymezila tři strategie, jimiž se dalité vyrovnávají s útlakem kastovního systému a 

vysvětlila, v čem tkví výhoda třetí definované strategie před dvě zbývajícími. 

2) Stručně představila výsledky svého terénního výzkumu 
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