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Vlastním tématem bakalářské práce Lenky Breindlové je pokus zmapovat formou vlastního 

sociologického výzkumu znalosti vybraných zástupců mladé generace o rastafariánském 

náboženství v České republice, předeslaný patřičným historicko-religionistickým úvodem. 

Hned na počátku lze říci, že autorka zcela potvrdila ústní tradici, že Aleši Drvotovi († 

1987), tváři nejstarší reggae skupiny u nás (Babalet), se během osmdesátých let 20. století 

podařilo jako prvnímu „propojit rastafariánství a vepřo-knedlo-zelo.“ Tato tradice stejně jako 

výzkum autorky potvrzují, že z náboženského hnutí rastafari přejímá naše společnost vybrané 

znaky a symboly, popř. styl života, zatímco věrouka, teologicko-filozoficko-politické názory 

rastafariánů zůstávají naší společnosti zcela cizí. 

Práce je složena z části teoretické a výzkumné. První z nich je pochopitelně svou 

povahou kompilační, seznamuje s historickými kořeny a vznikem rastafariánství, krátce 

pohovoří o teologii tohoto hnutí a hlavní pozornost následně věnuje jeho symbolům a 

životnímu stylu. Důraz zde kladený právě na symboliku hnutí je zcela adekvátní následné 

výzkumné části práce. 

Metody a hodnocení sociologického výzkumu autorky (druhé výzkumné části práce) 

nemohu spravedlivě posoudit. 

 

 

Klady práce: Práce je srozumitelná a svou formou se nijak výrazně nepříčí české 

gramatice ani větné skladbě, což lze při obecně klesající formální úrovni písemných prací na 

vysokých školách kvitovat s povděkem. Teoretická kompilační část práce je opřena o u nás 

standardně dostupná literární díla, ale rozšířena též o anglické tituly v podstatě recentní. 

Obrazová příloha zde plní jen funkci ilustrační. Grafy a tabulky doplňující výzkumnou část 

práce jsou přehledné, tematicky relevantní a dobře zpracované. Za hlavní vklad práce 



považuji řečený výsledek výzkumu, potvrzující selektivní recepci rastafariánství a jeho 

symbolů v ČR. 

 

Zápory práce: Lze-li to považovat za zápor, či jen postrádám vysvětlení autorky a 

znalost metodiky výzkumů veřejného mínění, pak nerozumím především volbě respondentů. 

Proč zvolila právě studenty nebo absolventy VŠ? Proč se neorientovala na širší spektrum 

dotazovaných? Proč je přesvědčena, že právě studenti VŠ jsou pro tento typ výzkumu vhodní? 

Tyto otázky předkládám diskusi při obhajobě. 

 

 

Celkové hodnocení: Práce Lenky Breindlové si klade otázky a na otázky s úspěchem 

také odpovídá. Autorka pracuje odpovědně, má smysl pro detail (př. vzpomínka na setkání 

dědečka s etiopským císařem na s. 51), výsledek jejího snažení je smysluplný. 

 

Práci proto hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě jako výtečnou (A). 
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