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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

TÉMA PRÁCE: 

Tématem diplomové práce je teoreticko-empirická analýza sociální vrstvy dalitů 

v současné indické kultuře. V ohnisku autorčina zájmu stojí jak teoretický rozbor 

sociokulturního kontextu spjatého s historií a sociální situací dalitů, tak empirická reflexe 

průběhu jejich adaptace na doznívající tradice kastovního systému v Indii. Zvláštní pozornost 

je věnována zachycení historických, sociokulturních a legislativních aspektů fenoménu 

sociálních kast a postižení sociální situace vybraných příslušníků vrstvy dalitů na Univerzitě 

lawahar1ala Nehrna v Novém Dilí. V této souvislosti považuji za nezbytné ocenit již samu 

volbu tématu, které je v naší odborné literatuře dosud téměř nezastoupené a 

z kulturologického hlediska nezpracované. Práci je možné považovat za cenný příspěvek 

k výzkumu adaptačních strategií tradičně utlačovaných sociálních vrstev a subkultur 

v podmínkách měnícího se světa. 

KONCEPCE PRÁCE: 

Práci tvoří dvě relativně samostatné části, ve kterých autorka systematicky provádí 

teoretickou deskripci a empirickou analýzu zkoumané problematiky. V intencích současné 

kulturologie ve své práci programově využívá interdisciplinární přístup, zejména poznatky a 

přístupy kulturní antropologie, sociologie a historie. V úvodní, teoreticky koncipované 

kapitole, která představuje expozici zkoumaného problému, autorka čtenáře seznamuje 

s dality jako centrální kategorií své práce a souvisejícími pojmy jako jsou "registrované 

kasty", "první obyvatelé" a "ostatní zaostalé kasty". V následujících třech kapitolách 



diplomantka velice přehledným a systematickým způsobem uvedla čtenáře do problematiky 

kasovního systému v kontextu hinduismu a ne-hinduismu. Kompetentně zasazuje zkoumané 

téma do historických souvislostí a výstižně akcentuje náboženské, antropologické a 

sociologické přístupy k fenoménu "nedotýkatelnosti". Výstižně charakterizuje situaci ne

hinduistů v tradiční sociální síti kastovního systému i snahu nižších vrstev imitovat kulturu 

vyšších kast v oblasti potravinové orientace, ideálů krásy, změny jména nebo identifikací 

s bráhmánskou symbolikou. Logickým vyústěním této části práce je prezentace dalitského 

hnutí jako hledání nové identity v historické, politické a literární oblasti. Závěr teoretické části 

práce tvoří dvě kapitoly věnované podpoře dalitů ze strany indického státu a charakteristice 

zkoumaného problému v intencích protikladu "indický venkov versus indická města". Obecně 

je možné konstatovat, že teoretická část práce splnila cíle, které si diplomantka vytýčila. 

Stručně a výstižně uvedla čtenáře do vymezené problematiky, seznámila jej s kulturním a 

historickým kontextem a vytýčila tři možné strategie, jejichž prostřednictvím se dalité 

vymezují ke kastovnímu systému. První z nich představuje náboženská konverze, druhou 

sanskrtizace, třetí zdůrazňování vlastní identity a hrdost na svůj původ. Tyto strategie, resp. 

jejich relevanci, diplomantka učinila předmětem empirického šetření, které realizovala mezi 

dalitskými studenty. Druhá část práce je proto věnována prezentaci zvolené výzkumné 

metodologie, výběru vzorku respondentů, charakteristice terénu a vlastní interpretaci 

výsledků empirického šetření. Autorka správně zvolila techniku zúčastněného pozorována a 

metodu sběru dat prostřednictvím kvalitativních rozhovorů. Velkou podporou jí v průběhu 

výzkumu byla skutečnost, že ovládá místní jazyk a dobře zná reálie indické kultury z doby 

předchozích pobytů. K neformálnosti rozhovorů přispěl i její status studenta, který usnadnil 

její styk s informátory. Z předloženého textu je zřejmé, že v průběhu empirického šetření 

diplomantka dobře zvládla základy kvalitativního výzkumu. Prokázala schopnost 

operacionalizace klíčových termínů, dobře zvolila zkoumaný vzorek respondentů i techniku 

přímých polořízených rozhovorů. Diplomantka si byla velmi dobře vědoma úskalí 

kvalitativního výzkumu, zejména nízké strukturovanosti rozhovorů a malého vzorku 

respondentů. To ovšem v žádném případě nesnižuje hodnotu její práce. Výstupem 

z kvalitativního výzkumu totiž nemusí být (a často také nebývá) verifikace stanovených 

hypotéz, (jako je tomu u výzkumu kvantitativního), ale formulace nových teorií a 

potenciálních hypotéz. Podle mého názoru autorka přinesla řadu nových poznatků a 

implicitních hypotéz, které by měly být podrobeny dalšímu zkoumání. Úspěšně zmapovala u 

nás dosud nezpracované téma a vytýčila možný směr výzkumu v této oblasti. Práce má 

vyváženou a logicky koncipovanou strukturu, která umožňuje na tématu dále pracovat a 



rozšířit je do podoby rigorózní práce. V této souvislosti se nabízí otázka, jak bude autorka 

postupovat při jejím zpracování. 

HODNOCENÍ PRÁCE: 1 = nejlepší. 5 = nejhorší 

1. Formulace cílů práce 1 2 3 4 5 

2. Volba vhodné metodiky 1 2 3 4 5 

3. Splnění cílů práce 1 2 3 4 5 

4. Odborný přínos práce 1 2 3 4 5 

5. Originalita práce 2 3 4 5 

6. Struktura práce 1 2 3 4 5 

7. Práce s daty a informacemi 1 2 3 4 5 

8. Postup řešení je logický 1 2 3 4 5 

9. Klíčová slova vystihují obsah 1 2 3 4 5 

10. Členění textu do odstavců a kapitol 1 2 3 4 5 

11. Práce s odbornou literaturou 1 2 3 4 5 

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování) 1 2 3 4 5 

13. Přesnost formulací 1 2 3 4 5 

14. Práce s odborným jazykem 1 2 3 4 5 

15. Formální zpracování a grafická úprava 1 2 3 4 5 

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU: 1 2 3 4 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

Jakým způsobem hodlá diplomantka na tématu dále pracovat. Cítí jako užitečné rozšířit 

stávající práci, a pokud ano, jakým směrem se bude dále ubírat? 

Na jaká úskalí diplomantka narazila v průběhu konstrukce zkoumaného vzorku respondentů. 

Jakou vidí budoucnost dalitů a kterou z tří strategií považuje za nejefektivnější v jejich 

potenciální kulturní emancipaci. 



CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

Obecně je možné konstatovat, že práce po stránce formální i obsahové splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci. Autorka přesvědčivě formulovala cíle své práce a zvolila 

vhodnou metodiku zpracování. Odborný přínos práce je možné vidět jak v důsledné snaze o 

uplatnění interdisciplinárního přístupu, tak ve volbě témat, která jsou v naší odborné literatuře 

dosud nezpracovaná. Hodnotu a autentičnost práce zvyšuje autorčin vlastní empirický 

výzkum. Diplomantka prokázala značné teoretické zázemí i schopnost využít poznatky, které 

získala v průběhu svého předchozího pobytu v Indii. Správně pracovala s odbornou literaturou 

i poznámkovým aparátem. Práce má logickou strukturu a odpovídající grafickou úpravu. Je 

napsaná čtivým, stylově čistým a srozumitelným jazykem. 

Doporučuji k obhajobě. 

V Praze 1.2.2009 PhDr. Václav Soukup, CSc. 


