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Lenka Breindlová si v předkládané diplomové práci klade za cíl zmapovat povědomí českých 

vysokoškoláků o rastafariánském hnutí. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. 

V teoretické části jsou stručně popsány okolnosti vzniku, hlavní náboženské představy, rituály 

a symboly rastafariánů. Těžiště práce pak představuje část výzkumná. Výzkum byl proveden na 

127 respondentech formou internetového dotazníku a u menšího počtu (10) formou krátkého 

rozhovoru. Autorka zkoumaný vzorek charakterizuje rozdělením respondentů do následujících 

skupin: pocházející z náboženského prostředí, nábožensky orientovaní, zajímající se o náboženství, 

navštěvující reggae koncerty, studující v Praze, studující v Brně a se znalostmi o rastafariánství. 

Mezi jednotlivými skupinami pak sleduje statisticky významné rozdíly v odpovědích. Dostatečný 

prostor je věnován také diskusi výsledků k formulovaným hypotézám (str. 49–53). 

Výsledky výzkumu potvrzují, že znalost rastafariánství je omezena na kontroverzní a populární 

symboly hnutí (marihuana, dredy, barvy), hlubší obeznámenost s historií, náboženským obsahem 

a praxí chybí i v případě respondentů z náboženského prostředí a zajímajících se o náboženství, 

třebaže u těchto byla vyšší obeznámenost s pojmy Babylón a Sión a přesvědčením o božství 

etiopského císaře. 

 

Práce je přehledně a logicky strukturovaná a obsahově splňuje vytyčené cíle. Popis rastafariánského 

světonázoru a praxe je na některých místech zjednodušený, až mírně zavádějící, což lze vysvětlit 

omezeným množstvím dostupných zdrojů k problematice. Autorka sama u teoretické částí uvádí, 

že se při popisu rastafariánského hnutí opírá především o tři zdroje, z nichž jeden je cizojazyčný 

(Barrett, Halama, Neumann). Pozitivně hodnotím, že informace v teoretické části práci 

korespondují s otázkami výzkumu.  

Výzkumná část je zpracována ve shodě s používanou metodikou a formulované hypotézy jsou 

hodnověrně potvrzeny či vyvráceny na zkoumaných datech. Je nicméně škoda, že diplomantka také 

neporovnala získaná data s daty Českého statistického úřadu (věk, studium VŠ, náboženská 

orientace). Hlavní přínos práce spatřuji v dotazníkovém šetření zjišťujícím povědomí 

o rastafariánství v ČR, které, pokud je mi známo, nebylo zatím ani v rámci studentských 

kvalifikačních prací zpracováno. Vzhledem k tomu, že diplomantka je studentkou programu 

Specializace v pedagogice, lze jí přičíst k dobru, že po vyplnění dotazníku poskytla respondentům 

stručný materiál o rastafariánství.  

 

Po formální stránce je práce vyhovující. Počtem stran splňuje standardní rozsah (bez seznamu 

literatury a příloh 53 s.), obsahuje anotaci v českém a anglickém jazyce, obsah a za textem práce 

seznam zdrojů, anglické shrnutí, seznam příloh a přílohy. Diplomantka dodržuje jednotný způsob 

citací a na zdroje průběžně odkazuje. Výtku mám pouze k seznamu zdrojů, kde by u internetových 

zdrojů mělo být uvedeno datum citace. Po jazykové stránce je text poměrně dobře zpracován, 

k závažnějším pravopisným prohřeškům patří chyby ve shodě podmětu s přísudkem (např. str. 10, 

25, 37) a interpunkci (např. str. 12, 31, 36). Stylisticky je text místy neobratný a prospělo by mu 

pečlivější utřídění informací, na srozumitelnosti mu to však významně neubírá.  

 

Práce po formální i obsahové stránce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a proto ji 

doporučuji k obhajobě a přes uvedené výtky navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

         Mgr. Lenka Philippová 


