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Diplomní práce Burjati, buddhismus a národní obrození má pro českého čtenáře vůni 

dálek, o to více, že byla napsána autorkou, pro niž je dálná Sibiř domovinou. Obě 

skutečnosti – vzdálenost tématu i původ autorky – představují pro práci klady i úskalí. 

Autorka se jednoznačně velmi dobře adaptovala do českého akademického 

prostředí, osvojila si standardy požadované zdejší univerzitou, skvěle ovládá jazyk. 

Je tedy více jak dobrým prostředníkem vyprávění o vzdálených Burjatech, jejich 

náboženství i historickém potýkáním se s totalitním Ruskem. Téma práce zaměřené 

na burjatský buddhismus a zejména jeho „renesanci“ po rozpadu SSSR je 

neobyčejně zajímavé, vhodné je i užití orální historie (i když je využita jen okrajově). 

Autorka pracuje s dostatečným počtem odborné literatury, převážně ruské. Relevanci 

titulů nedokáži posoudit, ale podle toho, že při rešerši literatury objevila i českou práci 

o tomto tématu, soudím, že byl výběr proveden odpovědně. Po formální stránce je 

práce správně členěna, je napsaná srozumitelně, nedůsledné je užívání citační 

normy. 

Vzdálenost je zároveň handicapem práce. Autorka opakovaně přiznává 

komplikovaný přístup k literatuře, omezenou dobu výzkumu a dodal bych i nejistotu 

v zaměření a adresátovi práce. Autorka se musela vyrovnávat s tím, že píše 

především pro čtenáře, který musí být s tématem, ale především kulturním 

kontextem seznamován. V práci se věnuje dějinám Burjatska, historii buddhismu 

v širší oblasti, historii Ruska: pro českého čtenáře mnohdy potřebné, pro obyvatele 

Burjatska možná samozřejmost. Zaměření práce se v těchto kapitolách zbytečně 

rozmělňuje – je příliš široké na to, aby se dalo po všech stránkách dobře zvládnout.   

Jakkoliv se autorka snaží o vstřícnost českému čtenáři a text doplnila např. o slovník 

buddhistických termínů, v některých formulacích se zapomene a automaticky počítá 

s určitými sdílenými významy. Píše o církvích, ale není jasné, které má na mysli, 



automaticky předpokládá znalost postavení Burjatů v rámci Ruska, resp. Sovětského 

svazu atd.

Jakkoliv je šíře textu do jisté míry pochopitelná, představuje pro mě tři zásadní 

problémy.

Prvním je nedostatečná kritičnost v rozlišování jednotlivých zdrojů. Autorka se snaží 

rekonstruovat „objektivně“ skutečnost. Nedostatečně si přitom uvědomuje, že 

jednotliví autoři zastávají odlišné pozice (o to více, když se pohybují v oblasti 

totalitního režimu). 

K tomu navíc přibývá promíchání citací z literatury s jednotlivými výpověďmi narátorů. 

Povaha jejich výpovědí je reflexivní a bylo by třeba důkladnější analýza. Celkově se 

na ně však v textu dostává řada poměrně omezeně. 

Za třetí je to práce s jednotlivými teoretickými koncepty. Autorka se často odvolává 

na základ v odlišné kultuře, ale chybí jasnější vymezení, jak tento termín chápe. 

Podobně je tomu ale i při využití konceptu „národního obrození“ nebo v případě úvah 

o náboženské a jazykové integraci – zde by např. pomohlo Luhmanovo rozlišení 

slabé a silné integrace.   

Shrnuto: Práce pro mě představuje velmi poučné čtení. Oceňuji na ní nejen zvládnutí 

standardů bakalářské práce, ale i skutečnost, že se autorka neztratila „v překladu“ –

že téma srozumitelně podává českému čtenáři. 

      

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře
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