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 Alžběta Wolfová se v rámci své diplomové práce zaměřila na Ájurvédu, tj. systém tradičního indického 

učení resp. medicíny, a sledovala, jak je tato realizována v konkrétní české škole / komunitě (slovy 

práce Instituci). Teoreticky se opřela o symetrickou antropologii a teorii sítí aktérů a prostřednictvím 

etnografického výzkumu tak sledovala, jak je zde Ájurvéda konstruována ve vzájemném vztahování se 

rozličných aktérů, jakými prvky a praktikami je naplňována, jak jsou ustanovovány a redefinovány její 

hranice. Klíčovými pojmy, jež text diplomové práce sleduje, jsou multiplicita, fluidita a procesualita. 

Struktura diplomové práce logicky vychází jak z teoretické perspektivy, kterou autorka zastává, tak je 

ale i vedena terénem, který postupně objevuje. Po Úvodu, který čtenáře situuje jak do sledované 

problematiky, tak do perspektivy, kterou k ní chce autorka zaujmout, následuje Teoreticko-

metodologické zakotvení, tedy představení klíčový textů, které ovlivnily její nahlížení terénu a jeho 

interpretace. Autorka věnuje prostor podrobnému představení svých paradigmatických (chce-li, 

ontologických) východisek, ale i textům věnujícím se tématu z jiných perspektiv a konečně i citlivé 

reflexi vlastního výzkumného procesu. V další, stěžejní, Empirické části pak už buduje své poznání 

sledované entity. Kapitoly, označené dle stěžejních aktérů, které v terénu identifikovala (Učitel, Nauka, 

Instituce, zacházení s tělem a léčebné prostředky), jsou řazeny podle toho, jak autorka do terénu 

postupně pronikala a jak se jí tedy jeho jednotlivé roviny začaly vyjevovat. Uvnitř těchto kapitol jsou 

pak rozpracovány jednotlivé prvky a praktiky, jež se s danými aktéry pojí, a postupně tak k sobě dané 

aktéry váže, aby výsledkem jejího textu byla síť vztahů, jež jistým způsobem jí sledovanou Ájurvédu 

ohraničuje. Závěr práce pak představuje stručné shrnutí výsledků výzkumu. 

Z textu je zřetelné autorčino plné ponoření se do sledovaného terénu, jež se, jak autorka reflektuje 

v metodologických pasážích, odehrávalo a odehrává na mnoha rovinách. Alžběta do terénu vstupovala 

jako naprostý laik a postupně si byla nucena budovat jeho poznání nejen jako výzkumnice, ale i jako 

jeho aktérka, studentka. Její nasazení v obou těchto rovinách se zúročilo jak postupným získáním si 

důvěry klíčových představitelů Instituce, tak ale i porozuměním detailním nuancím problematiky, tj. 

schopností je postřehnout, zasadit do kontextu, interpretovat a to vše adekvátně formulovat ve 

výsledném textu. Zároveň veškeré své interpretace bohatě dokládá množstvím dat různorodé povahy, 

což činí text nejen přesvědčivější, ale i etnograficky zajímavý. 

I z formálního hlediska se mi jeví diplomový práce Alžběty Wolfové na vynikající úrovni. Autorka 

používá čtivý kultivovaný jazyk s minimem stylistických či gramatických pochybení a bez problémů 

zvládá nároky publikační etiky. Snad bych jen uvítala správné vročení na titulní straně práce a korektní 

formu vysvětlujících poznámek pod čarou. 

Závěrem. Jako vedoucí diplomové práce Alžběty Wolfové nemohu než konstatovat, že ke spolupráci 

s autorkou stejně jako k jejímu výsledku nemám žádné významné výhrady. Alžběta prokázala, že 

zvládne realizovat nároční terénní výzkum, stejně jako pracovat s jeho adekvátním teoretickým 

zázemím. Diplomovou práci Alžběty Wolfové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 

výbornou. 
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