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Cílem předkládaná bakalářská práce, dle úvodních slov v Abstraktu, je popis změn v balijské lidové 

architektuře 20. století. Dále se dozvídáme, že byly zkoumány čtyři vzorové balijské domy a to přímo in-situ a že 

velká část poznatků pochází z rozhovorů s majiteli těchto nemovitostí (Balijci). Jak se Nikole podařilo téma 

zpracovat, přiblížím v následujícím textu. 

V Úvodu autorka konkrétněji vymezuje zkoumané objekty a vysvětluje pojem „tradiční dům“, který je 

pro celý text práce klíčovým. V dalším odstavci popisuje své informační zdroje a to jak literární tak samotné 

respondenty = vlastníky nemovitostí. Dále vysvětluje důvody vedoucí k volbě tohoto konkrétního tématu, kdy 

se dozvídáme, že autorka pochází z architektonické rodiny a tudíž i ona sama se zajímá o architekturu. V dalším 

odstavci autorka představuje vlastní strukturu práce a obsah jednotlivých částí.  

Práce je členěna do čtyř hlavních částí  - 1. Úvod do problematiky, 2. Balijský dům, 3. Model typického 

balijského domu a 4. Vývoj a změny. Každá z těchto částí je dále dělena na jednotlivé kapitoly. Následuje Závěr, 

Soupis použité literatury a Seznam příloh včetně příloh samotných.  

V první části, v kapitole nazvané 1.1 Architektura, autorka vymezuje pojem „architektura“ v obecné 

rovině a velmi správně zmiňuje prostupování hinduistického náboženství do všech sfér balijské architektury, 

díky čemuž dochází k prolínání sakrálního a profánního architektonického prostoru.  

V následující kapitole 1.2 Bali, jsme nejdříve stručně seznámeni s historií, geografií a demografií ostrova. 

Následné odstavce se zabývají vybranými sociokulturními aspekty života na Bali s akcentem na historické i 

současné přistěhovalectví a na procesy urbanizace. Jsou zde také vysvětleny klíčové pojmy pro obsah práce, 

„rumah adat“ a „bali Aga“. Také je zmíněn a vysvětlen státní program přesídlování obyvatel Indonéské 

republiky, tzv. Program transmigrasi. Již v této části práce se objevují fragmenty přepisů rozhovorů s majiteli 

jednotlivých domů, tedy autentické názory samotných Balijců, což celou práci neobyčejně osvěžuje a přidává na 

hodnověrnosti (kompletní audio nahrávky jsou přiloženy na konci práce). Z jednoho takovéhoto odkazu se 

dozvídáme, že tradiční balijský dům je rozlehlý komplex a že současné vysoké ceny pozemků ve městech vlastně 

nedovolují postavit dům podle tradičních hodnot a postupů, protože by to stavbu neúnosně prodražilo a že ani 

tak velké pozemky se ve městech dnes nenabízejí (s. 12). Autorka se také věnuje vlivu turismu, který je na Bali 

nezanedbatelnou veličinou ovlivňující každodenní život tamních obyvatel a přináší s sebou řadu aspektů, se 

kterými se místní obyvatelé musí vyrovnat. Autorka v této části projevila schopnost zasazování dílčích aspektů 

do širšího sociokulturního rámce, což hodnotím velmi kladně. 

V kapitole 1.3 Metodologie, se autorka věnuje metodologickým metodám a zabývá se především 

okolnostmi vzniku nahrávek. Zde je škoda, že nebyl využit prostor pro širší představení dalších výzkumných 



metod, avšak jedná se o jedinou výtku, kterou bych vytkl první části práce, jež přináší stručný a informačně 

vyvážený úvod do problematiky.  

Druhá část práce s názvem Balijský dům, se snaží popsat vzorový balijský dům a jeho jednotlivé aspekty 

a velmi správně je hned v úvodu opět připomenuta provázanost mezi architekturou (vzhledem a konstrukcí) a 

náboženským významem stavby. První kapitola 2.1 Balijský dům z pohledu sociální a kulturní antropologie, se 

zabývá definicí a popisem pojmu „tradiční a lidová architektura“ a to vše zasazeno do kontextu ostrova Bali a 

okomentováno odkazy na místní respondenty. Dozvídáme se, že balijština zná čtyři slova s obsahovým 

významem „dům“, která se navzájem odlišují podle použitého kontextu. Pro V dalších odstavcích se dozvídáme, 

že: „Tradiční architektura je zde založena na starověké hindu-balijské filozofii, která je velmi striktní v oblasti 

stavebních principů a norem“ (s. 17). Následující odstavce popisují vztah hinduistického kastovního systému a 

tradiční balijské architektury a seznamují nás s důležitou součástí každého balijského domu, se svatyní 

„sanggah“. Text se stále podrobněji přibližuje jednotlivé aspekty vlastnictví tradičního domu na Bali a tak se 

např. dozvídáme, že tradiční dům není možné prodat a ten se v případě úmrtí majitele bez potomků navrací do 

vlastnictví vesnice. Kontext je doplněn informací o situaci ve městech, kde je naopak většina půdy již vlastněna 

soukromým majitelem (s. 17).  

Kapitola 2.2 Balijský dům z pohledu architektury, popisuje vlastní komplex tradičního balijského domu a 

veškeré nutné podmínky pro jeho výstavbu. Výběrově uvedu např. systém výpočtů zvaný „Asta Kosala Kosali“, 

který autorka pomocí odkazu na odbornou literaturu vysvětluje takto: „…jedná se o ucelený soubor pravidel a 

filozofických principů pro dispozici a umístění jednotlivých obytných částí tradičního balijského domu“ (s. 19). 

S jednotlivými částmi tradičního domu (obytného komplexu) se seznamujeme na s. 20 - 22. Jedná se o popis 

podrobný, hojně prostoupený odkazy na odbornou literaturu a v neposlední řadě opět kontextový, kdy autorka 

sama uvádí konkrétní příklady ze svého terénního výzkumu, které se odlišují od informací publikovaných 

v odborné literatuře (s. 22). 

Kapitola 2.3 Představení objektů, popisuje čtyři vybrané vzorové domy, jejich dispozici a změny této 

dispozice v průběhu času a také přináší informace o jednotlivých majitelích. Jednotlivé domy byly zvoleny velmi 

citlivě a to od toho nejvíce „tradičního“ až po moderní dům v největším balijském městě Denpasaru. Text je 

členěn přehledně, každý dům má vlastní podkapitolu (2.3.1 Historický dům – Batuan, Sukawati;  2.3.2 

Renovovaný dům – Batuan, Sukawati; 2.3.3 Renovovaný dům - Tatiapi, Pejeng; 2.3.4 Moderní dům - Denpasar) 

ve které jsou podrobně zmíněny architektonické, sociální, historické i ekonomické aspekty každého z nich. 

Poslední odstavce jednotlivých podkapitol jsou autorčiným obecným shrnutím konkrétního domu, což opět 

dokládá bezproblémovou orientaci v tématu práce. 

Třetí část práce 3. Model typického balijského domu, je opět ukázkou autorčiných schopností práce se 

získanými informacemi. V pěti podkapitolách (3.1 Principy stavby; 3.2 Obřady; 3.3 Stavební materiály; 3.4 

Dekorace; 3.5 Umah Metén) jsou zde podrobně popsány principy stavby, obřady se stavbou spojené a jednotlivé 

stavební materiály. Tato část práce (stejně jako následující část č. 4) zasluhuje zvláštní pozornost a to především 

z důvodu vysokého informačního potenciálu, který v sobě nese. Upozorňuji především na kapitolu 3.4 

Dekorace, která přináší velmi konkrétní informace o způsobech a důvodech použití ozdobných ornamentů 

v balijském domě. Pro další text práce důležitou je kapitola 3.5 Umah Metén, ve které autorka vysvětluje, že je to 



právě tato část obytného komplexu, kterou si vybrala ke konfrontaci mezi „tradičním“ a „novodobým“ 

balijským domem (podrobněji v kap. 4.3. Umah Metén) a obecně popisuje její význam a umístění.  

Čtvrtá část práce 4. Vývoj a změny, se skládá ze čtyř kapitol (4.1 Kastovní systém a náboženství; 4.2 

Modernizace a westernizace; 4.3 Umah Metén; 4.4 Novodobá architektura). Kapitola 4.1 Kastovní systém se 

ještě podrobněji zabývá vlivem kastovního systému na dispozici a vzhled balijského domu a kapitola 4.2 

Modernizace a westernizace toto téma dále rozvíjí. Kapitola 4.3 Umah Metén je pak logickým vyústěním celého 

textu práce a velmi podrobně představuje konkrétní část balijského domu měnící se v čase a prostoru. Je škoda, 

že rozsah bakalářské práce autorce nedovolil přidat informace o proměnách dalších částí domu (bylo by to 

možné jen na úkor předešlých tří částí práce, což neshledávám jako přínosné). Kapitola 4.4 Novodobá 

architektura, pak pomyslně uzavírá téma proměn balijské architektury ve 20. století. 

Závěr je koncipován jasně a stručně, je logicky členěný a obsahově vychází z vlastních závěrů 

předkládané bakalářské práce. Schopnost logického myšlení se také projevila v Obrazové příloze, která je velmi 

přehledná a návodná. 

 

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

především vlastní terénní výzkum autorky, vedený s velkou pečlivostí, na jehož poznatky je v práci často 

poukazováno a jehož originální znění (nahrávky) jsou k této práci přiloženy na CD. Dalším kladem pak je 

schopnost autorky porozumět faktům a na základě dosažené erudice k nim zaujmout svůj vlastní postoj. 

Autorka pracovala jak s tištěnými tak s internetovými daty, při jejichž analýze prokázala schopnost rozpoznat 

nosné informace od těch méně důležitých. Jednotlivá témata jsou v práci popsána nejen ze svého vlastního 

obsahu, ale zároveň jsou zasazena do širšího celospolečenského kontextu, což shledávám jako velmi přínosné a 

v dnešní době ne zcela běžné. Nechybí ani náboženský aspekt, který je v Indonésii velmi silným determinantem 

mnoha činností v každodenním životě tamních obyvatel. V neposlední řadě vyzdvihuji vzájemnou propojenost 

témat a plynulost textu jak lingvistickou tak odbornou, což je dle mého názoru způsobeno osobním interesem 

autorky, která se zbytečně nerozepisuje a volí spíše minimalistické pojetí textu s co největší informační 

hodnotou. Z výše uvedených důvodů veškeré výtky uvedené v tomto posudku považuji za dílčí a celkově práci 

považuji za natolik vydařenou, že by bylo vhodné ji během dalšího studia rozšířit a předložit jako práci 

diplomovou. 

 

S přihlédnutím ke všemu výše řečenému hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě 

bez výhrad. 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ondřej Pokorný, PhD.              V Praze, dne 21.8.2015 

 

 

 


