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Předložená bakalářská práce si zvolila za předmět svého zkoumání tradiční indonéské divadlo 

wayang, přičemž se soustředí na jeho postavení a proměny v moderní době. Práce si klade za 

cíl zhodnotit aktuální stav tohoto starobylého dramatického umění, které současníkům 

poskytuje silné propojení s odkazem dávných tradic od původně indických, leč zdomácnělých 

eposů až po silná morálně-etická sdělení a principy, které jsou implicitní součástí tohoto 

sofistikovaného kulturního fenoménu. 

Práce je logicky rozdělena do dvou větších základních oddílů, přičemž ten první, teoreticko-

deskriptivní, poskytuje především poměrně detailní charakteristiku wayangu. Nechybí 

informace týkající se jeho duchovního původu a obecně religiózních aspektů, technické 

detaily týkající se tvaru a symboliky loutek, přes funkci morálně-didaktickou, až po tu 

základní, která má poskytovat zábavu širokému okruhu diváků, byť s hlubším poselstvím. 

Přínosné jsou rovněž pasáže poskytující vysvětlení ohledně široké škály typů wayangu, jejich 

historického vývoje a okolnosti vzniku jednotlivých subtypů, které mj. představují projev 

intenzivního kulturního synkretismu, který je pro interakci kultur na Jávě a všeobecně 

v indonéském souostroví charakteristický. Tato část obsahuje také velmi zajímavý oddíl / 

podkapitolu týkající se konkrétních hrozeb, kterým wayang v současnosti musí čelit, a 

zamyšlení, nakolik  

Stěžejní částí práce je pak oddíl věnovaný analýze zjištění z terénního výzkumu, kterému 

diplomantka věnovala velké množství času a energie. Podle mého názoru těchto několik 

desítek stran má značnou přidanou hodnotu, jelikož podává poměrně reprezentativní 

názorový vzorek javánské společnosti, který nebyl v poslední době – alespoň podle mých 

informací - zpracován. Velkým kladem jejího výzkumu a tím pádem i těchto kapitol také je, že 

soubor otázek a výběr respondentů byl velice vyvážený, tudíž navzdory nepříliš vysokému 

počtu odpovídajících diplomantka skutečně získala cenný materiál, a současně ho 

inteligentně analyzovala a předložila některé zajímavé závěry, vč. těch, které vysvětlují, proč 

někteří lidé nemají příliš kladný vztah k tomuto dramatickému. Pozitivní je i informace, že 

navzdory určitým hrozbám a odklonu části populace od javánských kulturních tradic wayang, 

jakkoli v určité adaptované podobě, přetrvá pro budoucí generace. 

Jinými slovy, navzdory svým dosavadním nevelkým zkušenostem v oblasti terénního 

výzkumu (jde o studentku pouze bakalářského stupně) diplomantka Kateřina Hankeová 



zvládla poměrně náročnou techniku dotazníků a jejich zpracování na výbornou, a současně 

předložila kvalitní diplomovou práci, kterou bez váhání doporučuji k obhajobě. 

Práci bych pouze vytkl některé drobnější nedostatky, hlavně jazykového charakteru, které by 

bylo možné nazvat spíše neobratnostmi než vyloženými chybami, ovšem ani překlepům se 

zde nevyhneme. Chvílemi zde chyběl také přesný překlad / český ekvivalent některých 

javánských, potažmo indonéských kulturních elementů – autorka je sice většinou dobře 

definuje, ale pokus o překlad by patrně nebyl textu na škodu. Toto jsou ovšem záležitosti 

marginální a můj celkový dojem z práce je velmi dobrý. Bylo mi potěšením s diplomantkou 

pracovat, protože ke svému závěrečnému elaborátu přistoupila velice poctivě a zodpovědně, 

navíc nejde o pouhý kompilát sekundární literatury, což je o to cennější. 
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