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Bakalářská práce kolegyně Borisovové má téma na první pohled poněkud exotické, původně 
jsem se domníval, že tato práce bude v českých podmínkách jedinou prací na dané téma. 
Pouze díky pečlivé rešerši autorčině jsem se dozvěděl, že na toto téma publikoval na počátku 
tisíciletí studii brněnský religionista Luboš Bělka. Autorka s ní pracovala, jinak se opírá o 
dobře vybrané práce rusky psané. Protože je autorka rodem Burjatka, dotýká se jí téma i 
osobně a při prázdninovém pobytu ve vlasti mohla podniknout doplňkový výzkum, který 
výrazně doplnil poznatky čerpané z literatury. Výzkum probíhal v ruštině, autorka jej pečlivě 
přepsala a v práci interpretovala. Vznikla tak vyvážená práce, v níž se vhodně snoubí 
poznatky z dobře vybrané, kvalitní literatury a poznatky z několika dobře vedených interview. 
V praktické části je třeba ocenit zejména dodatečně připojené interview s lamaistickým 
mnichem, který se osobně účastnil buddhistického obrození. 
Nejtěžší doba pronásledování buddhistického náboženství v Burjatsku spadá do třicátých let 
dvacátého století, sem už přímá pamětnická vzpomínka respondentů nespadá, i tak je patrné 
pevné a hrdé povědomí, že Burjaté si zastavení represí vybojovali na bojištích druhé světové 
války, kdy stalinistický režim pochopil, že je výhodnější využít náboženství k vlasteneckým 
účelům, než náboženství dále vykořeňovat. 
Obsahově je práce zajímavě napsaná, dobře se čte a přináší českému čtenáři řadu nových 
poznatků. V práci nezůstaly téměř žádné chyby, autorka je pečlivá a naučila se česky velmi 
dobře. Kromě občasné topornosti ve slovosledu či drobných vyšinutí z vazby je práce i po 
jazykové stránce příkladná. Metodologická stránka nevybočuje z obvyklého rámce, interview 
jsou dobře koncipovaná, snad mohla být poněkud obsáhlejší. Občas jsem měl dojem, že 
respondenti přejímají události nedávných dějin snad až příliš souladně s výkladem historiků a 
religionistů. To je patrně způsobeno i tím, že respondenti jsou vesměs vysokoškolsky vzdělaní 
intelektuálové. Pro rozšíření výzkumu i mezi normální obyvatele neměla autorka dostatek 
času ani vhodné kontakty. 
Závěrem chci konstatovat, že Varvara Borisova přistoupila ke zpracování bakalářské práce 
zodpovědně – stejnou schopnost vykazovala v celém svém bakalářském studiu, dobře se na 
práci teoreticky připravila a věnovala jí dostatek času. Ve zkrácené podobě by podle mého 
mínění práce stála za publikaci.  Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci „výborně“. 


