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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce  
Studentka se snaží o zmapování rituálního využívání rostlin na půdě indického 
subkontinentu, především v rámci jeho majoritní hinduistické komunity. Je to značně 
široké téma a jeho zpracování formou bakalářské práce samozřejmě naráží na meze  
žánru. Přesto podává zajímavou vstupní informaci, která může být dále rozpracována 
v jednotlivostech, z nichž mnohá má potenciál vydat na samostatnou studii nebo 
článek. Cílem je vyrovnaný pohyb na samé hranici dvou oborů: orientalistiky (včetně 
sociologického výzkumu) a botaniky. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna do kapitol a proti její struktuře nemám závažných 
námitek. Pokud nějaké tak, mi občas chybí ukotvení některých tvrzení odkazem, 
nejlépe do originálního indického textu. 
 
 Viz níže. 
 
 
 
zdroje – rešerše 
 
Použité zdroje považuji vzhledem k charakteru práce za dostatečné a správně 
odcitované. Doporučil byl práci obohatit o odkazy do sanskrtských zdrojů, což by 
podle mého názoru zvyšovalo badatelský přínos práce. 
 
 Některé prameny se mi ovšem zdají být povšechně-popularizační (např. Fool, 
Companion to hinduism. )  
 
 
vlastní výsledky 
 
Výsledek i cíl spočívá v celkové eleganci pohybu na samé hranici oborů botaniky a 
orientalistiky. Ten byl podle mého názoru splněn. Jde o zajímavé otevření poměrně 
nové vědecké niky, s vědeckým zázemím poměrně perspektivně se vyvíjejícím 
dokonce  i v českém prostředí. Oceňuji také mezifakultní spolupráci (PřfUK – ffUK). 
 
 
Formální úroveň práce: 
Práce je psaná srozumitelným a jasným jazykem. Fotografická dokumentace je velmi 
zdařilá, byť, v rámci žánru, stručná.  
Po gramatické stránce by bylo co zlepšit, zejména pečlivější korekturou, narazil jsem 
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na několik gramatických chyb. Ne však v takové četnosti, aby to rušilo v četbě, nebo 
aby to stálo za obsáhlejší poznámku. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
  
Výše uvedené cíle byly podle mého názoru splněny a proto hodnotím práci jako 
přínosnou a jako doklad toho, že se studentka orientuje velmi dobře v obou 
v oborech a je schopna jejich smysluplného propojení.  
 
Otázky a připomínky oponenta: 
Shrnuto: Doporučil bych alespoň občasný odkaz do sanskrtsko-hindských zdrojů, 
namísto zdrojů sekundárních, což by podle mého názoru zvyšovalo badatelský 
přínos práce. Latinské názvy rostlin bych doporučil častěji (ne-li všude), doplňovat 
sanskrtsko-hindskými, což by usnadnilo pozdější dohledávání zdrojů. 
Hodila by se i pečlivější gramatická korektura. 
Připomínka nad rámec hodnocení: 
V pojednání o ficus religiosa postrádám odkaz na Bh.gítu XV. („úrdhvamúlam adha 
šákham ašvatham práhur avjajam....“) 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 
Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 
http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu filosof@natur.cuni.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
sekretariát Katedry filosofie a dějin přírodních věd. 
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