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Diplomová práce Marka A. Havlíčka se zařazuje do širših .. 

Kont.ext.u st.udi í věnovaných a-ť. již 1 idovému léči t.elst.vi " řeském 

prosLřerlí (jež rovněž s šamanismem svým zpftsobem 6zce souvisí), 

neho samoLnému runohoLvárnému a dodnes mnohdy nepochclpenPffin 

fenoménu prost.ředníka mez i svět.em 1.1.11cl1l.i i d1..l.Ší .31 světem 1 jal, jež 

V prlJbphn cklby vznikly na TJst.avu et.nologie FF lJK. V prvém přípa!lp 

se jerlná o více než dese·t t~ext~il (srov. M- Tomandl, Bibliografie 

diplomových prací. Praha 2004, s. 148) v případě druhém lze 

upozornit~ především na zajímavé diplomky Pavlíny Brzákové (Š<ilmana 

berme viižnp, Praha 1 99B) a Tomáše Bou ka 1 a (Love i severoz/ipadn í 

Sibiře: přírcnia a 1 idé, Praha 2002). 

Autor vychází ve své práci z vlastního terénního výzkumll 

( zapclIY:i'l.t.ého v ror:e 2003) a vcelku imponujícího množst»í 

prost.udov;::-lné lit.erat.ury vzt;ahující se k t~émat~u. k níž zaujím8, 

mnohdy velmi výst~ižná a nápadi.t;á st;anoviska a tA::1 v podkapit.olce 

"vanTT s náz\lem Informační zdroje. 

Práce je koncipována jako soubor šest. j hlavnír:h 

oddíllj/kapit.ol. z nichž (ívodní jsou věnová.ny nelehkému vymezení 



pojmu šamanismu (pokud vftbec přesn~ vymezit jde) a hlavním 

ger.l-el.no-h i sl.oríckým charakl.erist, i kám burjatského etnjka. 

tomto mťst~ bych rád zdftraznil. že narozdíl od mnoha diplomových 

prétcí, které se často utáp~jí v obvykle příl iš rClzs<"Í.hlém 

kompi lal.ivním popisu hisl.orických aj. kont,ext31 - je l.al.o část. 

Havl íčkova t.ext,u llm~řená a vhodn~ doplněná v Obrazové přílclze 

t,abulkou a t,řemí aut.orovými vlast,ími mapovými přílohami. Jádro 

celé práce l.kví \.1 kapi t,olách Stuktury lmrjafského .$aPlan iSPlI.l 

a Obřadní systézll. 

Právě t,ady přináší Marek A. Havl íček řadu velmi cenných a co 

je podst.at,né hlavn~ nových poznat,kil. získaných při svých t.erénních 

uýzkumpch. Tyl.o poznat,ky a jej ich apl ikace se vzt,ahu jí především 

k za j {mavé burjal.ské kosmologi i. pant,eonu božst.ev, fenoménu t .. ":'Ik 

dt,leži t.ému jako je pojetí d.1.lŠí, 

r i t.uá] {\m apod . 

obřadn ímu syst.ému. j ednot.l j vým 

. Jest,l iže aut,or v první v~l.ě l1vodu poněkud neskromně CI s\Jt?m 

díle prohlašuje - Tato v českém jazyce zatím Ojedinělá práce ... , 

lze mu t,o po přečt,ení celého text,u opravdu prominout .. 

njplomová práce Marka A. Havlíčka je nesporně přínosn;:'Í, 

velmi vyzrá lá a vskut.ku přináší mnoho nového, nejen v popisech, 

ale především v interpretacích. Je dopln~na vysoce kval it.ní 

obrazovou přílohou a aut,ent,ickým videozáznamem menšího šamanského 



nhř8du. V t.ét.o souv i sl ost. i jen upozorňuji na ~o. že v l~t~ 

loňského roku uspořádal diplomant. v prost,orách Regionálnfho mu;zp;'/ 

\I Kolín'?:: zajímavou a publikem velmi dobře přijat.ou výst.avu prá\Jl~ 

o burjat.ském šamanismu, již t.ehdy doprovázenou kvalitními 

v j decmahrávkam i . 

Diplomová prácE' Marka A. Havlíčka po mém soudu vysoce 

převyšu je běžný průměr t~ohoŤA:1 druhu t~ext,u a prot~o ji doporuf':u j j 

jako podklad obhajoby a navrhuji st.upeň hodnocení výborně. 

V Praze. 21. 9. 2006 


