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POSUDEK OPONENTY RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

 

TÉMA RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

Předmětem rigorózní práce je kult matek ve Vietnamu se zaměřením na jižní Vietnam. 

Aspirantka v rigorózní práci usiluje zmapovat vývoj tohoto kultu, jeho charakteristiky a 

začlenění do kontextu lokálního náboženského prostředí ve Vietnamu. 

 

KONCEPCE A STRUKTURA RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

První část své rigorózní práce aspirantka otevírá uvedením do problematiky ženského 

náboženství a důležitosti mateřského kultu. Nejdříve je pozornost kladena na vymezení kultu 

matek ⎻ synkretické lidové víry ⎻ v kontextu vietnamských náboženství i postavení ženy ve 

vietnamské společnosti. Podle autorky se kult matek zrodil z „úcty k rodičům. Zejména k 

vlastní matce, která nám dala život na zemi, a z tohoto důvodu je přirozené ji velebit.“ 

(Pospíšilová: 27) Zvláštní prostor je pak vymezen vývoji kultu matek, společenským i 

historickým podmínkám jeho vzniku. Aspirantka dále sleduje kult matek ve vztahu k jiným 

druhům náboženství. Nejdříve přistupuje k analýze lokálních zvyků a jejich synkreze s kultem 

matek, dále se zabývá kultem matek pod vlivem zahraničních náboženství, jako jsou 

taoismus, buddhismus, konfucianismus, animismus a křesťanství. „Kult matek tedy můžeme 

považovat za vše prostupující prvek vietnamské společnosti, ve kterém sehrálo důležitou úlohu 

téměř každé vietnamské náboženství či lidová víra.“ (Pospíšilová: 59) V další části rigorózní 

ovšem neopomíjí rozdělit kultu matek ve Vietnamu podle místa uctívání ⎻ sever a střed, a 

uvést jeho jednotlivé představitelky. „Každá forma uctívání kultu matek má v určité části 

Vietnamu svá specifika, kterými vyniká právě v dané oblasti (…)“ (Pospíšilová 61). 



 

V další kapitole rigorózní práce jsou rozvedeny přední představitelky kultu matek 

jižního Vietnamu, jimiž jsou Bà Chúa Xứ a Bà Đen. V rigorózní práci je následně mapován 

rituál kultu matek. „V obřadních ceremoniích a rituálech kultu matek se většinou podaří 

propojit prvky profánní a posvátné povahy, čímž vznikne představení divadelního charakteru, 

ve kterém se odráží duchovní potřeby věřících.“ (Pospíšilová: 106) Návazná část práce se 

vztahuje k terénnímu výzkumu autorky, jehož cílem bylo postihnout existenci kultu matek ve 

vietnamské kultuře. Respondenti měli podat „odpověď na otázku, jaká je v současnosti na 

území Vietnamu míra veřejného povědomí o uctívání bohyň matek“ (Pospíšilová: 110). 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že „pro většinu vietnamského obyvatelstva je kult matek 

známým a rozšířeným fenoménem“ (Pospíšilová: 121). V závěru aspirantka shrnuje, že „kult 

matek je synkretickou lidovou vírou specifického charakteru s dlouholetou tradicí a odráží se 

v něm rozmanité prvky Việtů, ale i mnoha etnických menšin, které na území Vietnamu žili 

nebo dodnes žijí“ (Pospíšilová: 126). 

 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 
 

Přínosy práce:   1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 



 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude aspirantka vyzvána, aby rozvedla vliv křesťanství na kult matek a 

vystihla naopak na odlišnosti křesťanství a kultu matek.  

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i 

obsahové parametry rigorózní práce. Autorka formulovala cíl své práce a podřídila mu 

celkovou koncepci i metodiku zpracování jednotlivých kapitol. Autorka v rigorózní práci 

užila široké spektrum překladové a zejména původní zahraniční literatury (monografie i 

studie). Přínos práce lze spatřovat také ve snaze systematizovat a strukturovaně vyložit vznik 

a kořeny kultu matek ve Vietnamu.  

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji rigorózní práci Veroniky Pospíšilové k obhajobě.  
 

 

 

V Praze 6. 11. 2015                                                       PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 


