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Bakalářská práce je věnovaná nesmírně zajímavému a obtížnému tématu. Týká se 

cyklu příběhů známého v českém prostředí jen z indických pramenů pod názvem 

Vetálapaňčavinšati. Autorka však pracuje i s daleko různorodějšími verzemi tibetskými 

a mongolskými. Soustředí se na srovnání úvodního a závěrečného příběhu, přičmž 

srovnání vychází ze strukturalistického náhledu. 

V úvodu čeká čtenáře dobrý přehled jednotlivých dosud známých edic 

sanskrtských, tibetských i mongolských a zároveň i literatury jim věnované. Následuje 

představení hlavních strukturalistických kategorií autorů Genetta a Benvenista, které 

autorka hodlá v práci využít. Nasledují synopse sanskrtských, tibetských a 

mongolských verzí úvodního příběhu cyklu a po nich přichází jejich analýza. Analýza 

komentuje dosavadní leteraturu k tématu, je vyvážená a přichází i s novými poznatky. 

Následující pasáže v obdobném členění shrnují závěrečný příběh sanskrtských, 

tibetských a mongolských verzí cyklu příběhů. Přichází opět vyrovnaná analýza ze 

strukturalistického pohledu. Závěrem autorka konstatuje, že přes jisté ukazující se 

kontury je třeba pro obecnější a definitivnější srovnání jednotlivých verzí přistoupit 

k detailnější analýze vycházející z Lévi-Straussova termínu "kutilství", náhled na 

kosmologii jednotlivých verzí a ohledání možných odrazů "usedlých" a "kočovných" 

způsobů myšlení. 

Při hodnocení práce je třeba vyzdvihnout několik skutečností. Autorka je 

schopná pracovat s texty v ruštině, francouzštině, mongolštině, češtině, angličtině a 

částečně i tibetštině. Dokázala k práci shromáždit bohatou literaturu nejen dotýkající se 

primárně daného cyklu příběhů, ale i literaturu, ze které vychází její interpretační 

náhled. Autorka není rodilou mluvčí v češtině a musela se tak vypořádávat se 

záludnostmi tohoto pro ni jistě komplikovaného jazyka. Text je vynikajícím způsobem 

strukturovaný a zejména analytické části dokáží reagovat na existující literaturu i 

přicházet s vlastními interpretacemi. Na závěr Rachel Mikos nepodlehla svodům a 

kriticky hodnotí svůj přínos jako částečný. Práce daleko přesahuje nároky kladené na 

bakalářskou práci. Navrhuji hodnocení výborně. 
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