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Hlavním cílem předložené bakalářské práce je zhodnocení uplatnění tradičního konceptu balijského 

obytného domu v současnosti a porovnání, do jaké míry se udržují zásady užívané ve stavebnictví na 

tomto ostrově užívané před sto až sto padesáti lety. 

Diplomantka Nikol Šenkyříková si tímto stanovila poměrně ambiciózní úkol, který je do značné míry 

založený na terénním výzkumu, realizovaném během ročního stipendijního pobytu v Indonésii. V tom 

a v jeho výsledcích vidím hlavní přínos a přidanou hodnotu této práce, která není pouhým 

kompilátem několika (málo) dostupných knih a internetových článků, jak se někdy v případě 

závěrečných prací děje. Ohledně samotného výsledku si právě cením jednak poměrně podrobného 

teoretického pojednání o balijské architektuře, kde autorka prokazuje dobrou obeznámenost 

s problematikou, jakož i právě propojení teoretického nastudování se zjištěními z terénního výzkumu. 

V tomto ohledu podle mého názoru práce obstála, jelikož autorka dobře vysvětluje propojenost 

profánního a sakrálního, která je pro Bali a většinu Indonésie příznačná, jakož i změny, které 

v důsledku procesů, jež Nikol Šenkyříková vysvětluje, zde v posledních letech nastávají a přinášejí 

určitý odklon od původních principů. Kladně je třeba hodnotit také fakt, že většinu rozhovorů vedla 

v indonéštině. 

Poněkud slabší je však tato bakalářská práce po faktografické stránce mimo samotné téma 

architektury, v oblasti kulturně-historické, případně po stránce syntaktické, kdy nejasná skladba věty 

vyvolává ve čtenáři zmatek nebo přináší protichůdné informace. Několik příkladů uvádím níže: 

Nerozumím např. větě na str. 9, která tvrdí, že „Bali, které se k indonéskému souostroví … připojilo v 

roce 1950“,… . Bali se mohlo pouze připojit k Indonéské republice, nikoli k souostroví, jehož bylo vždy 

přirozenou součástí. O něco níže se nachází jiná matoucí formulace, znějící takto: Na Bali se 

(hinduismus) však dostal ještě dříve, než na ostrov začaly působit silné javánské vlivy (Dubovská 

2005a, s. 77), které sem indický hinduismus přinesly.“ Takže za jakých okolností se sem hinduismus 

dostal? Autorka patrně chtěla říci, že oběma cestami – přišel před vlnou javánského vlivu, ovšem 

velký impakt měla právě i hindujavánská migrace (útěk) před nástupujícím islámem – tzv. Bali 

Majapahit, tudíž současný balijský hinduismus je amalgámem obou vln, a samozřejmě i dalších 

faktorů. 

Dále nemohu souhlasit s tvrzením, že islám přichází na Bali s programem transmigrace. Transmigrasi, 

jak program nazývají Indonésané, má za úkol relokovat celé komunity z přelidněných oblastí, jako 

jsou Jáva nebo také samotné Bali, do oblastí méně zalidněných jako Sumatra, Kalimantan nebo 



Sulawesi. Jelikož je tedy Bali velmi hustě osídlené, sami Balijci se v minulosti také hojně stěhovali na 

tzv. Vnější ostrovy, a s tím sem přenášeli i svojí hinduistickou víru, jak autorka sama píše o pár řádek 

výše, tudíž muslimští Javánci sem nebyli takto přesidlováni. Javánsko-muslimská migrace, o které sl. 

Šenkyříková píše, je – podle mého skromného názoru - migrace neřízená, spontánní, ekonomického 

charakteru, nikoli produkt sociálního inženýrství. 

Autorka dále není přesná, když tvrdí, že ksatriové jsou třetí nejvyšší kastou na Bali. Tito aristokratičtí 

bojovníci nebo jejich potomci byli vždy DRUHOU nejvyšší kastou po bráhmanech. Pak TEPRVE 

následovali vajšjové (waisya) – obchodníci a bohatí řemeslníci, a nakonec šúdrové (sudra) – obyčejní 

lidé, rolníci. To platilo pro Indii i Bali. 

Těchto drobných faktografických chyb je bohužel v práci více, a je to škoda, protože kazí jinak velice 

dobrý celkový dojem z tohoto textu, v němž naopak kladně hodnotím výsledky terénního výzkumu a 

všeobecně autorčina zjištění o nových architektonických prvcích a trendech. 

Na druhou stranu bych ovšem rád vyzdvihl celkovou čtivost práce, která je dána jednak osobním 

zaujetím autorky pro téma, jednak příjemnou přímočarostí jejího vyjadřování. 

V tomto kontextu mi tak jeví jako nejlépe odpovídající celková známka „mezi výborně a velmi dobře“, 

a tudíž mohu s klidným svědomím práci doporučit k obhajobě. 
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