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Bakalářská práce Martina Vejvody po všech stránkách příkladně splňuje parametry kladené 
na takovou práci studijními pravidly FHS UK: má jasně stanovenou hypotézu, dobře 
dokumentuje prostudovaný materiál, seznam literatury čítá 24 titulů převážně cizojazyčné 
literatury, ocenil jsem i zařazení rejstříku. Téma práce se odvinulo z titulu knihy, kterou 
Vejvoda použil jako svůj skeletový překlad. Bakalářská práce jednoznačně dosvědčuje, že 
autor se problematikou zabýval dlouhodobě několik semestrů. Práce je navíc zpracována 
neobyčejně pečlivě a napsána pěkným jazykem téměř bez chyb. Také technická úroveň práce 
je vysoká, autor přesně cituje, dodržuje zvolené konvence a s kritickým odstupem porovnává 
analýzy a závěry jednotlivých autorů. 
Mám-li vytknout technické nedostatky, budou se týkat jazykové stránky díla a jsou detailní. 
Autor patří již ke generaci, pro níž některé finesy české gramatiky postupně mizí 
v nenávratnu, např. způsob tvoření budoucího času u dokonavých a nedokonavých sloves  
nebo správné užívání zájmena svůj. Z televize i z novin se ustavičně line, že se na to či ono 
„budeme soustředit“, ačkoli česky se prostě „soustředíme“, nebo se „budeme postupně  
soustřeďovat“… Podstatné jméno „obřad“ se skloňuje podle vzoru „hrad“,  a proto dativ zní: 
„na obřadu“, nikoli „na obřadě“, i když pro užívaní pomocného vzoru „les“, který by podobný 
tvar umožňoval, není striktně kodifikováno a čeština budoucích generací zřejmě podlehne 
změkčující tendenci. Tituly náčelníků a názvy úřadů převzaté z afrických jazyků – např. reth 
na.s.40, ale vyskytuje se to mnohokrát v různých variantách – je třeba v češtině psát s malým 
počátečním písmenem, obdobně jako u slov „ministr“ nebo „president“. U exotických výrazů 
psaní s velkým počátečním písmenem navíc plete, neboť vnuká pocit, že jde o konkrétní 
postavu z dějin příslušného etnika. 
Obsahově mám vůči práci kolegy Vejvody pouze jednu námitku, která by se měla stát 
předmětem obhajoby a měla by podle mého také rozhodnout o výsledné známce. Pečlivá 
analýza exotického materiálu z politického uspořádání života východoafrických bantuských 
kmenů, jak jej podávají přední antropologové, kteří pracovali v této oblasti a přesná kritická 
reflexe těchto pojetí provedená Vejvodou  s využitím teoretických konceptů jiných 
antropologů (např. L.Pospíšila) sugeruje čtenáři mnoho souvislosti, jež se úzce dotýkají naší 
každodennosti a ukazují některé zakryté stránky a kořeny naší civilizace. Je mi trochu 
záhadou, proč Vejvoda tyto zřejmé a důležité motivy do práce nezahrnul, např. formou 
exkursů nebo alespoň v poznámkovém aparátu. Napadají mne dvě odpovědi. Buď si těchto 
souvislostí není vědom, a pak práce nemůže být hodnocena jako výborná navzdory výše 
uvedenému hodnocení, nebo mu podobná aktualizace připadala nemístná. Nechť ji tedy 
předvede při obhajobě, i tak soudím, že nezařazení těchto motivů do práce je třeba hodnotit 
jako chybu, ale chápu, že si autor tyto motivy šetří pro další práci, kterou, jak doufám, 
z tohoto materiálu vytěží. 
 
Bakalářskou práci M. Vejvody doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako „výbornou“  
- 40 bodů z 50 možných. Podle obhajoby může být výsledek zvýšen nebo snížen o 1-2 body 
oproti návrhu. 


