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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
  
 

Roberta Ivana 
(obor religionistika, Ústav filosofie a religionistiky FF UK) 

 
 

Yihetuan 義和團義和團義和團義和團:  
Domobrana za spravedlivou věc jako náboženské hnutí 

  
 
  
Autor práce si vytknul za cíl popsat stavy posedlosti a rituály nezranitelnosti tak, jak je 
praktikovala Domobrana za spravedlivou věc (Yihetuan), v západní historické literatuře známá 
pod nezcela správným názvem „boxeři“. Dále se pokusil vyložit teorii vztahů mezi rituálem, 
násilím a politikou a následně ji prověřit na historických událostech týkajících se uvedeného hnutí. 
Obsah práce se shoduje se zadaným tématem.  
 
Rozsah a struktura práce :  
Práce má 46 tištěných stran, přičemž prvních šest stran (titulní strana, poděkování, abstrakt, 
ediční poznámka, obsah atd.) není stránkováno; strany 36-38 tvoří seznam literatury, strany 39-46 
tvoří mapy a obrazové přílohy. Rozsahem práce odpovídá diplomové práci obhajované na závěr 
bakalářského studia.  
Vlastní práci tvoří 1. kapitola (úvod do problematiky, zhodnocení literatury) a 2. kapitola, která je 
sestavena z pěti srovnatelně dlouhých statí: autor nejprve analyzuje náboženský charakter hnutí; 
posléze hodnotí míru vlivu lidové kultury na ně; následně popisuje negativní postoje většinového 
obyvatelstva vůči křesťanství v dané době a uzavírá zúžením této problematiky na Domobranu.   
Následuje závěr, seznam literatury a přílohy.  
 
Volba a použití pramenů a literatury : 
Diplomant v přípravné fázi shromáždil značnou část dnes již početné zahraniční literatury 
k tématu – včetně literatury a některých pramenů v čínštině, s nimiž počítá pro práci v budoucnu. 
Na základě vlastního úsudku pak učinil výběr těch nejpodstatnějších prací k tématu, jmenovitě 
monografií od J. Eshericka, P. Cohena, J. Elliott aj. K jeho erudici výrazně přispěl i studijní pobyt 
na Tchaj-wanu, kde měl možnost pozorovat relevantní chrámové rituály a hovořit se 
zúčastněnými i s odborníky. Ze Seznamu použité literatury vyplývá, že získal velmi slušný přehled 
o problematice posedlostí nejenom v kontextu tzv. Boxerů. 
  
Obsah práce :   
Diplomantovi se podařilo sestavit přehlednou práci k tématu, které je v české literatuře 
nezpracované, čímž nemám na mysli průběh tzv. boxerského povstání, ale jeho výklad z pozic 
religionistiky. Diplomantu se podařilo doložit, že Domobrana byla lidovým náboženským hnutím, 
praktikujícím rituály posedlostí, a zcela správně vyzdvihnul například vztah chrámového divadla a 
bojových umění vůči podobným militantně orientovaným hnutím. Třebaže se Domobrana začala 
obracet proti čínským křesťanům především ze sociálních příčin, spatřuje autor v jejích 
následných útočných akcích exorcistický rozměr (s. 32). Tyto aspekty jsou však v historických 
studiích nedoceněny, a to buď z ideových důvodů, nebo z toho prostého důvodu, že historikům 
chybí hlubší znalosti o čínském lidovém náboženství a jeho praxi. 
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Formální stránka (jazyk, vyjadřovací schopnost, schopnost formulovat závěry) : 
Autor se vyjadřuje kultivovaným jazykem, který není narušován překlepy nebo mluvnickými 
chybami. Text se čte dobře, i když styl je jako u většiny prvotin poněkud narušen cizojazyčnými 
studiemi, z nichž autor čerpal. Podstatné však je, že dokáže přesvědčivě a srozumitelně podat své 
argumenty a závěry.  
 
Formální a věcná správnost technického aparátu práce (bibliografické údaje, poznámky k textu, 
vysvětlující poznámky aj.) :  
Autor cituje použitou literaturu, resp. prameny způsobem, který je v celé práci konzistentní a 
korektní. Práce obsahuje téměř dvě stě číslovaných poznámek pod čarou, kterých je použito 
většinou k přímým odkazům na literatury, ojediněle i k vysvětlení některých méně zjevných 
okolností, které by zbytečně zatěžovalo linii textu.  
  
Celkové hodnocení :  
Diplomant dobře zvolil téma práce a posléze předložil ucelený text, který poskytuje relativně 
podrobný výklad o Yihetuanu jakožto náboženském hnutí a nejenom politickém konfliktu. 
Neméně podstatným přínosem práce je, že koriguje mnohé zažité představy o čínském lidovém 
náboženství, které jsou v odborné literatuře – zahraniční, česká literatura v podstatě chybí – 
dosud uváděny. Diplomant prokázal mimořádnou schopnost správného kritického úsudku. Práce 
naprosto splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji hodnotit jako výbornou.  
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