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Posudek bakalářské práce 

 
Téma bakalářské práce M. Kazdové je z kulturně vzdáleného, a také velmi atraktivního a 
antropology i etnomuzikology milovaného (a tedy literaturou hustě prošpikovaného) prostředí 
Bali. Zvolená výzkumná otázka (proměna statusu dalanga v současné kultuře) je rozumná, a 
vybraná metoda (totiž užití reflexe jednoho z významných dalangů) velmi příhodná. 
 
Práce klasicky obsahuje teoretickou část (v 1. kapitole), pak pokus o nastínění širšího 
kontextu (2. a 4. kap.), metodologickou část (3. kap.) a zpracování vlastního výzkumu v 5. 
kapitole. (Strukturace mi připadá poněkud podivná: metodologii bych čekala někde na 
počátku, ale je možné ji umístit i před vlastní „vědu“.) 
 
V „kontextuálních“ kapitolách, zejména druhé, se autorka rozkročuje příliš do široka. 
Zdůvodňuje to tím, že chce, aby byl text srozumitelný i pro ty, co s tématem nemají zkušenost 
(s. 1). Aspirace bakalářů „přinést světlo pohanům“ je častá, ale důsledkem bývá povrchnost, 
která komukoli jen málokdy pomůže cokoli pochopit lépe. Je, myslím, na místě jim opakovat, 
že nepíšou popularizační literaturu, určenou pro široké publikum, a proto sem patří kontextu 
jen tolik, kolik je nutné pro pochopení interpretace. (Na pár desítek stran se zkrátka nevejde 
smysluplné pojednání geografie i historie celé Indonésie i Bali konkrétně, průběh a smysl 
wayangového představení atd.) 
 
Za nejcennější považuji 4. a 5. kapitolu, týkající se konkrétně wayangu a místa dalanga v něm 
a ve společnoti. Na základě jak literatury, tak vlastních zkušeností s prezentací i interpretací 
převážně souhlasím. Můj pohled se liší ve dvou bodech. Prvním jsou akcenty dalangova 
povolání: podle mého je tu poněkud podhodnocena sakrální stránka umění vůbec (tradičně je 
umění svou podstatou sakrální záležitostí, což mělo své důsledky během performancí). Proto 
spíš než řazení dalangových funckí „vypravěč, humorista a kněz“ (s. 38) dávám přednost 
obrácenému (na s. 48). Se sakrálním aspektem souvisela například představení u cest: nikoli 
hlavně kvůli publiku a jeho snadné shromážditelnosti, ale kvůli nutné všudypřítomnosti 
obřadů. Ostatně s tím souvisí i (nízký) status ženy-dalanga, který ve spojení se spirituálním 
aspektem této role obecně dává hlubší smysl. 
 
Za druhé: ne zrovna povedená je pasáž o gamelanu: není to balijský orchestr, ale indonéský 
(výraz gamelan je běžnější na Jávě, na Bali se některým formacím říká „gong“); není 
xylofonový (tedy ze dřeva), ale primárně metalofonový; nemá sice dirigenta, ale řídící funkci 
zastává nejčastěji hráč na buben; s jedinečností ladění je to trochu složitější (neladí se vědomě 
do originální lokální tóniny, nýbrž se tak neprožívá exaktnost ladění, a proto se jednotlivá 
ladění liší). U této podkapitoly není uvedeno, odkud autorka čerpala informace; v každém 
případě ale na toto téma existuje nepřeberná literatura. 
 
Pátou kapitolu, která přináší vlastní interpretaci statusové proměny na základě čtyř indikátorů, 
považuji v zásadě za velmi pěknou. Některé výpovědi bych ovšem chápala poněkud jinak 
(konkrétně co se týče pozice žen: vnímám to jako pronikání nového společensko-
filozofického konceptu emancipace; finanční odměňování pak vidím jen jako transformaci 
dávné touhy po úspěchu do jiných atributů).  
 



Práce má některé řemeslné nešikovnosti: není např. POKAŽDÉ nutné uvádět, že překlady 
jsou autorčiny; místo přímých citací Geerze jsou občas užity Soukupovy „reformulace“, které 
jsou ovšem stylově odlišné;  interpunkce rozhodně není příkladná – někdy dokonce 
nepochopitelná („Obecenstvo, (!) mi tím, že se smějí, baví se, mají legraci a komentují, 
dodává energii..“ – s. 36). 
 
V zásadě jde však o velmi pěknou práci, kterou doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení mezi jedničkou a dvojkou. 
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