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Cílem předkládaná bakalářská práce, dle úvodních slov v Abstraktu, je představení tématu proměn 

indonéského divadla wayang v kontextu moderní doby. Autorka si za nosné téma práce vybrala komparaci tradiční 

divadelní formy wayangu se současnou, do značné míry globalizovanou indonéskou společností. V první části 

práce, se podle vlastních slov, věnuje charakteristice wayangu jako celku, jeho historii, obsahu a formám. Ve druhé 

části se potom věnuje interpretaci výsledků vlastního výzkumu, který také v krátkosti představí. Jak se Kateřině 

záměr vydařil, přiblížím v následujícím textu. 

V Úvodu autorka doplňuje informace Abstraktu tím, že vymezuje obsahový rámec práce na téma tzv. 

wayang kulit, tedy na jednu z mnoha divadelních (wayangových forem). Proč je tedy v názvu práce wayang 

v obecném slova smyslu, když se práce zabývá jen jednou z jeho forem, se však nedozvíme ani v Abstraktu, ani 

v textu vlastní práce. Tato disproporce je o to překvapivější, když autorka v následující větě opět zmiňuje, že práce 

pojednává o proměně wayangu (tedy všech wayangových forem?, s. 8). Tuto formulačně-informační nejednotnost 

pak lze, bohužel, nalézt v celém textu práce. Jedná se např. o formulaci „…starobylého divadla wayang“, místo 

„…tradičních (divadelních) forem wayangu“ (s. 8); „…jisté je, že se wayang smísil s animistickým rituálem (stíny 

na plátně symbolizují stíny zemřelých předků) a tradice indonéského vypravěčství zanechala velkou stopu v dalším 

vývoji wayangu“, kdy se bohužel nedozvíme, jaký animistický rituál to byl a ani nevíme, jakým způsobem zmíněná 

vypravěčská tradice ovlivnila wayang, natož abychom se dozvěděli něco o její podstatě (s. 12). 

Vlastní práce je mimo Úvodu a Závěru rozdělena do dvou hlavních částí: II. Loutkářství, role dalanga a 

repertoár wayangu a III. Analýza výzkumu. První část (II.) je dále dělena na jednotlivé kapitoly a podkapitoly, 

druhá část (III.) pak toto dělení postrádá.  

 

V první části pojmenované II. Loutkářství, role dalanga a repertoár wayangu, jsme stručně seznámeni 

s historií wayangu (kapitola 1.1 Kořeny wayangu). Text je hutný a informačně dostatečně validní. Bohužel opět 

zamrzí rezignace na poznámkový aparát u vlastních jmen a názvů uvedených v textu (např. blíže nevysvětleno dílo 

Arjuna Wiwaha, s.12; absence základní charakteristiky a doby života osob Prabu Suryawisesa, Syaha Alam Akbara, 

Sunana Kalijagy aj., s. 13). Vyzdvihuji historické informace o vývoji wayangu, které lze sice nalézt v odborné 

literatuře, avšak autorčin styl tyto informace podává nečekaně nenásilnou, až samozřejmě přirozenou, formou (s. 

14). Ty samé atributy má také podkapitola 1.1.1 Dalang (s. 15 - 17). 

Kapitola 1.2 Význam wayangu, v prvních třech odstavcích zdařile popisuje podstatu wayangu, zde platí již 

řečené pro s. 14 – 17. Opětovně zamrzí formulační nepřesnosti, např. „…plátno symbolizuje ohromný vesmír“ 

by bylo vhodné obsahově zaměnit za „… plátno symbolizuje nekonečný vesmír“ ve smyslu nekonečnosti světa 

ovládaného božstvy. Také se, bohužel, projevuje svého druhu rezignace na vysvětlující poznámkový aparát, kdy 



se např. nemámě šanci dozvědět, co je píseň Pangkur, která je v bodech vypsána na následujících třech stranách 

textu (s. 18 - 20). Velmi zajímavou se pro evropského čtenáře jeví informace o rozdělení společnosti na lidi „kasar“ 

– hrubé, neomalené, vnitřně nevyrovnané osoby a na „halus“ – vnitřně kultivované a jemné osobnosti, kteří tento 

životní přístup dědí z generace na generaci (s. 20). Nejde tedy jen o chování navenek, ale o vnitřní přístup k životu. 

Kapitola 1.3 Druhy wayangu, uvádí sedm základních druhů javánského wayangu (s. 21 – 22) a dále čtyři 

druhy wayangu kulit (s. 22).  

Kapitola 1.4 Příležitosti wayangu, podle názvu nic o svém obsahu nevypovídá, nevíme totiž jak příležitost 

nebo příležitosti souvisejí s wayangem. Čtením textu kapitoly se dozvídáme, že autorka měla na mysli typy 

společenských událostí, při kterých se uskutečňuje wayangové představení. Dozvídáme, že se tak děje u příležitosti 

svatby, rituálu obřízky (nezainteresovaný čtenář však neví, zda ženské nebo mužské), očištění lidí nebo míst od 

neharmonických sil (autorkou nazývané purifikací) aj. (s. 23 - 25). 

Kapitola 1.5 Představení, scéna a osvětlení, popisuje technické náležitosti  wayangového představení a také 

se věnuje námětům, ve kterých se v současné době prolínají tradiční formy s aktuálními, např. politickými tématy 

(s. 25). Dozvídáme se o různé délce trváni představení na Jávě a na Bali, kde se wayang také hraje (s. 26).  

Kapitola 1.6 Repertoár, nás seznamuje s námětovými syžety, a přestože je text nabitý informacemi, zůstává 

velmi dobře čitelný a srozumitelný. 

Kapitola 2. Loutky a následné podkapitoly 2.1 Symbolika barev; 2.2 Ornamenty a účes; 2.3 Oblečení; 2.4 

Velikost a tvar; 2.5 Typy charakterů; 2.6 Klauni a gara-gara a 2.7 Kayon, obsahově odpovídají předešlým kapitolám, 

text je srozumitelný a informačně hodnotný, mnohdy však postrádá formulační jistotu a ucelený poznámkový 

aparát, což jej zbytečně znehodnocuje. 

V těchto kapitolách (s. 30 - 40) vyzdvihuji především množství původních názvů, které čtenáři poskytnou 

více než dostatečný formálně-obsahový základ pro další případné studium tématu. 

Kapitola 3. Ohrožení wayangu, má opět nešťastně zvolený název, přesto autorka se souslovím „ohrožení 

wayangu“ pracuje v celém textu kapitoly. Daleko přesnějším a povaze práce lépe odpovídajícím by bylo použít 

formulaci např. Wayang a globalizace, apod. Obsahově je kapitola velmi zajímavá v popisu změn, kterých doznala 

wayangová představení, bohužel se nejedná o autorkou mylně uváděné a gramaticky nepřesně formulované 

„aspekty ovlivňující ohrožení wayangu“, ale o výčet vlastních změn (s. 42 - 45), ne o příčinách k nim vedoucích. 

 

Druhá část pojmenovaná III. Analýza výzkumu, pojednává o autorčině unikátním dotazníkovém výzkumu, 

který prováděla mezi javánskými respondenty. Přestože příprava i vedení výzkumu vykazují některé odborné 

nedostatky, jedná se o bezesporu nejzajímavější část celé práce. Autorka např. uvádí, že „…vypracovala dvě verze 

dotazníku, jednu pro lidi, kteří se o wayang kulit zajímají a druhou pro ty, co ne“ (s. 46). Tuto nedostatečnou 

informaci lze blíže pochopit z předešlých kapitol, ve kterých jsme se dozvěděli, že první část tvořili respondenti 

profesně spjatí s wayangem, např. studenti uměleckých oborů, wayangoví umělci apod. a tu druhou pak 

respondenti náhodně vybraní na ulici (s. 46). Jak však bylo a zda vůbec, zjišťováno, zda se tito náhodně vybraní 

chodci zajímají či nezajímají o wayang, se již nedozvíme. Pokud bychom předpokládali, že ve druhé skupině byli 

lidé, kteří se skutečně nezajímají o wayang, dalo by se důvodně předpokládat, že tito se wayangových představení 

neúčastní, avšak data na s. 49 ukazují, že první (zainteresovaná) skupina navštěvuje představení minimálně 



několikrát do roka ze 65% a druhá (nezainteresovaná) skupina z celých 90%. Tato evidentní disproporce však není 

v textu blíže vysvětlena. Naopak obr. 3.3 na s. 51 je zajímavým příkladem rozložení příležitostí, při kterých 

respondenti z jednotlivých skupin sledují wayang a z něho vyplývá, že skupina nezajímající se o wayang jej v daleko 

větší míře sleduje při náhodných, neplánovaných příležitostech, naopak první (zainteresovaná) skupina se účastní 

široké škály událostí doprovázených wayangem. Jednotlivé otázky jsou vypsány na s. 46 – 48 a jsou následně 

zpracovány formou grafů a autorkou okomentovány s úryvky z, podle autorky, nejzajímavějších odpovědí. Toto 

je informačně velmi hodnotná část práce, protože nám dává možnost nahlédnout do myšlenkových pochodů části 

indonéské populace a to přesto, že tazatelská skupina nebyla nikterak početná. Kapitola je ukončena výpověďmi 

tří dalangů (hlavních protagonistů wayangového představení), což je opět velmi zajímavá a informačně hodnotná 

část, tím spíše ve spojení s audio přílohou bakalářské práce. 

 

Část IV. Závěr, představuje krátké zhodnocení obsahu práce a nijak nevybočuje z výše řečeného – lehce a 

srozumitelně napsaný text s obsahově formulačními nedostatky, např. ve formulaci „Tyto snahy (po modernizaci 

– pozn. oponenta) ale nebyly podle mého názoru buď velmi efektivní anebo byly, ale ohrožují existenci samotného 

tradičního wayangu“. Z řečeného tedy nelze dovodit, zda tyto snahy byly nebo nebyly efektivní. Mimo tuto výtku 

je Závěr kompaktní a srozumitelný. 

 

Mám-li zhodnotit předkládanou bakalářskou práci, mezi její neoddiskutovatelné klady patří velké množství 

relevantních tematických informací, byť často s chybějícími vysvětlivkami v poznámkovém aparátu. To svědčí o 

autorčině schopnosti práce s bibliografickými zdroji. Současně vyzdvihuji autorčinu schopnost vtěsnat velké 

množství dílčích informací do jednotlivých odstavců, které jsou psány se snahou po minimalistické přesnosti, což 

je rozhodně kladem celého textu. Oživením celé práce je pak kapitola III. Analýza výzkumu, ve které autorka 

shrnuje výsledky svého unikátního respondentského výzkumu na Jávě. Ten se uskutečnil formou dotazníků 

rozdaných mezi náhodně vybrané javánské respondenty a jejich odpovědi byly zpracovány do grafické podoby 

s doplňujícím komentářem. Jedná se o velmi čtivý a informačně bohatý text, kterému chybí jen větší formální 

ukotvení jednotlivých témat. Tato část práce je velmi zajímavá z pohledu současného vnímání wayangu 

indonéskou společností a představuje velmi vydařený tematický exkurz do měnící se indonéské společnosti. 

 Mezi nedostatky práce řadím především formulační nejednotnost a nevytříbenost (např. nevíme, zda je 

tématem práce proměna wayangu obecně nebo, jak autorka sama deklaruje v první větě Úvodu, jen jedna z jeho 

forem – wayangu kulit). Formulačně-obsahová nejednotnost je v práci patrná ve větší míře, než by bylo čtenáři 

milé a také poznámkový aparát, který sice poskytuje odkazy na odbornou literaturu, avšak jmenné odkazy v něm 

téměř chybějí, není přílišným pomocníkem pro čtenáře neobeznámeného s problematikou jihovýchodoasijských 

divadelních forem. Příčinou řečeného se pravděpodobně jeví autorčina nezkušenost s psaním rozsáhlejšího textu 

a opomenutí faktu, že ne každý čtenář se dokáže dokonale orientovat v dané terminologii.  

 

S přihlédnutím k výše řečenému hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Vypracoval: Mgr. Ondřej Pokorný, PhD.             V Praze, dne 15.1.2016 


