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Absolvent se ve své diplomové práci věnuje fenoménu jakutské ústní lidové slovesnosti – 

hrdinskému eposu oloncho. Jeho diplomová práce si klade za cíl hlubší analýzu vybraných aspektů jednoho 

typu olonch (Modun Er Soghotox) a navazuje tak na jeho bakalářskou práci, v níž tento folklórní žánr 

představil a zasadil do kontextů moderní doby.  Za zmínku rozhodně stojí, že J. Vlasák ve své diplomové 

práci pracuje přímo s jakutským textem a v práci uvádí i své vlastní překlady. Jde tak pravděpodobně o nejen 

vůbec první podobné překlady folklorního textu z jakutštiny do češtiny, ale také o postižení tohoto žánru 

v mnohem širšího regionu Centrální Asie než bylo v diplomových pracích našich absolventů zvykem 

doposud. 

 Diplomovou práci člení diplomat na tři části: úvod, forma oloncha a topografie.  

 V úvodní části diplomant přináší základní informace o olonchu a jeho tvarových specifik, 

zdůrazňuje závislost jakutské epiky na aliteraci a paralelizmu, přičemž pracuje s Parry-Lordovou orálně-

formulaickou teorií. 

 Další kapitoly obsahují popis a rozbor vybraných aspektů zkoumaného oloncha, přičemž diplomant 

používá koncept „metafory hranice“. V kapitole Topografie autor podrobně popisuje jednotlivé světy, které 

v eposu tvoří geografické, ale zároveň i prostorové prostředí, jejichž existence je nemyslitelná jeden bez 

druhého. 

 Na práci je potřeba ocenit neobvyklý přístup k překladu, kdy si autor klade za cíl co nejlépe 

postihnout tradiční způsob myšlení Jakutů a jeho reflexi v jazyce. Překlady jsou dále opatřeny podrobným 

komentářem, v nichž jsou interpretovány nejen různé aspekty jakutské kultury a folkloru, ale mají přesah i 

do dalších oblastí Centrální Asie. 

 I chybějící číslování, což lze považovat za hlavní formální nedostatek posuzované diplomové práce, 

lze jednoznačně hodnotit celou práci jako velmi přínosnou nejen v dosud v České republice málo probádané 

jakutské kultury a folklóru, ale jako nabízející další aspekty k zamyšlení i pro bádání nad mongolskou 

hrdinskou epikou.  

 Práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě a navrhnout hodnocení na výbornou. 

  

 

V Praze dne 9.9.2016           Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 

       

 


