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Marcela Kazdová se ve své práci rozhodla věnovat fenoménu tradičního balijského 

divadla wayang kulit. Vzhledem k dynamickým změnám, kterými balijská společnost 
v souvislosti s postupující westernizací a globalizací prochází, se rozhodla zaměřit na proměny 
statusu a role balijského tradičního loutkáře, dalanga (s. 1). Ke zvolené problematice přistupuje 
z primárně emické perspektivy, skrze reflexy jednoho z balijských dalangů, I Nyomana 
Sumandhiho.  

Ve své práci vychází z vlastního terénního výzkumu, který na Bali realizovala v letech 
2006-2007 jako součást svého stipendijního studijního pobytu na univerzitě ISI Denpasar. 
V rámci svého výzkumu prováděla jednak dlouhodobě zúčastněné pozorování a jednak narativní 
interview se zmiňovaným dalangem I Nyomanem Sumandhim. Užité metodologické kroky 
společně s reflexí vlastního výzkumu autorka představuje ve třetí kapitole (s. 16-28). Zde je na 
místě ocenit několik skutečností: za prvé fakt, že prováděla vlastní terénní výzkum, navíc v tak 
exotickém prostředí, za druhé, že se v rámci svého výzkumu snažila ovládnout jazyk zkoumané 
společnosti (indonéštinu a částečně též balijštinu) a za třetí její snahu o co největší 
transparentnost výzkumného procesu, realizovanou nejen skrze reflexi výzkumu samotného, ale 
také přiložením kompletních transkriptů rozhovorů na CD. 

Jak autorka deklaruje v kapitole Teoretická východiska (s.3-6), přistoupila ke zkoumané 
problematice inspirována pracemi Clifforda Geertze z pozice interpretativní antropologie. Jako 
další teoretická východiska jí pak posloužily práce Williama Beemana a José Covarrubiase. 
Nutno ovšem podotknout, že zmíněná teoretická ukotvení se v práci omezují primárně na 
deklaratorní rovinu, respektive slouží pouze ke konceptualizaci výzkumných otázek, aniž by byli 
využity jako interpretační rámec zjištěných skutečností. Výjimkou je pouze Lintonův koncept 
role a statusu, který tak tvoří hlavní interpretační rámec práce. Spíše konceptuální využití teorií 
však není v bakalářských pracích nic neobvyklého, tudíž je nelze považovat za zásadní 
nedostatek. Výhrady je ale možné mít k faktu, že autorka jak v případě Geertze tak i Lintona 
nečerpá přímo z jejich prací, nýbrž ze sekundárních zdrojů, které jejich práce reinterpretují 
(Soukupovy Dějiny antropologie). 

Předtím, než se autorka začne zabývat vlastním výzkumným problémem, stručně čtenáře 
v druhé kapitole (Nástin balijské kultury, s. 7-15) nejprve seznamuje s Indonésií a následně s 
balijskou historií a kulturou. Jedná se samozřejmě pouze o výběr některých skutečností, ale o 
výběr promyšlený, který čtenáře systematicky seznamuje s kontextem, který mu má umožnit 
pochopit zkoumanou problematiku. Na tu se autorka zaměřila v kapitole čtvrté a páté, které tak 
tvoří vlastní jádro autorčiny práce. 

Čtvrtá kapitola (Fenomén stínohry wayang kulit, s. 29-39) představuje fenomén divadla 
wayang kulit v kontextu balijské kultury. Zároveň předkládá i etnografický popis jednoho 
wayangového představení, kterého byla autorka svědkem (s. 33-36). V tomto případě je trochu 
škoda, že se popis konkrétní události nepokusila propojit s výkladem sledovaného fenoménu, aby 
tak lépe demonstrovala svá tvrzení. Popis sledované performance tak má spíše ilustrativní nežli 
analytický charakter. Zároveň se zde zabývá tradičním pojetím dalanga v balijské společnosti (s. 
37-39), které rekonstruuje na základě primární literatury. Zde by jistě bylo možné více využít 
jako zdroj výpovědi klíčového informátora, i vzhledem k tomu, že je práce v názvu deklarovaná 



jako založená na reflexi konkrétního dalanga. Nicméně zde autorka identifikuje tři zásadní role, 
které dalang vykonává: roli vypravěče, humoristy a kněze.  

S těmi následně pracuje v páté kapitole, nazvané možná ne příliš přesně Dalang v reflexi I 
Nyomana Sumandhiho (s. 40-47), kde se věnuje proměně statusu dalanga v balijské společnosti 
v průběhu posledních desetiletí. Vhodnější název by tedy byl spíše Proměny dalanga v reflexi I 
Nyomana Sumandhiho. Zde autorka analyzuje čtyři zásadní skutečnosti, které ovlivnily současné 
pojetí dalanga v balijské společnosti, právě ve vztahu k naplňování tří výše identifikovaných rolí.  

V závěru (s. 48-49) pak shrnuje, jak tyto tři základní role jsou, resp. nejsou v současnosti 
naplňovány a ukazuje tak, jak a v jakém kontextu dochází k proměnám dalangova statusu. 

Po formální stránce práci není co vytknout. Je přehledně strukturována a obsahuje pouze 
minimum překlepů či pravopisných chyb. Autorka spolehlivě odkazuje na použité zdroje, včetně 
primárních dat ve formě terénních poznámek či přepisů rozhovorů.  

Po stránce metodologické je trochu škoda, že autorka více nevyužila primární data 
získaná z rozhovorů, a že s narativní formou rozhovorů nepracovala také při analýze. 

V rámci obhajoby by mne zajímala odpověď na následující otázky: 
1) Ve druhé kapitole hovoří autorka o nepsaném souboru pravidel a norem zvaném Adat. 

Autorka ho představuje jako „ustálený a pro jednou jasně daný“ (s. 15). Skutečně je tento systém 
tak rigidní? Nepodléhá také změně v souvislosti s globalizací a westernizací? A konečně, jak se 
k němu vztahuje status dalanga a jeho proměny? 

2) V závěru autorka hovoří o čtyřech obrazech kulturní změny, které zkonstruovala na 
základě reflexe svého informátora (s. 48). Proč hovoří právě o obrazech? Nebylo by přesnější či 
vhodnější použít nějaký jiný termín? 

3) Klíčový informátor I Nyoman Sumandhi je představen jako velmi specifická osobnost, 
nejen díky svému studiu na Západě, ale i vzhledem ke své angažovanosti v institucionalizaci 
wayangového divadla. Do jaké míry si autorka myslí, že studium na Západě ovlivnilo pohled 
jejího informátora na zkoumaný fenomén? A vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou a 
angažující se osobnost, jak velký vliv má podle ní právě její informátor na změny, které popisuje? 

Celkově lze shrnout, že se autorce podařilo naplnit vytyčený cíl popsat postavu balijského 
loutkáře dalanga a ukázat, jak dochází k proměně jeho statusu v souvislosti s rolemi, které do 
různé míry naplňuje v současné balijské společnosti. Práci proto považuji za zdařilou, doporučuji 
ji k obhajobě a na základě výše zmíněných skutečností navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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