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TÉMA PRÁCE 

 

Předmětem bakalářské práce Radka Nesrsty je teoretická analýza a etnologická interpretace 

dvou, na první pohled odlišných sociokulturních jevů – jurodivosti a šamanismu. V ohnisku 

autorova výzkumného zájmu byla komparace těchto jevů a hledání jejich možných 

souvislostí, neboť přestože tyto projevy chování mají svůj původ v různých kulturních 

okruzích, mezi společnostmi, které jej praktikovaly, docházelo po několik staletí 

k intenzivnímu kontaktu. Podle Radka Nesrsty „nápadně podobný je především proces, který 

vede adepta k tomu, aby se stal šamanem a události, které přivádějí některé světce k tomu, stát 

se jurodivým“ (s. 43). Autor se také pokusil prokázat, že řadu podobností lze nalézt ve 

funkcích, jež jurodivost a šamanismus plní, i materiálních artefaktech jako jsou prvky 

tradičního oděvu. Zvolená výzkumná otázka představuje relevantní a velmi aktuální 

etnologické a antropologické téma, neboť svým důrazem na studium mizících symbolických 

systémů a náboženských praktik napomáhá k hlubšímu pochopení unikátních sociokulturních 

fenoménů. V této souvislosti považuji za důležité, že se autor pokusil zpracovat téma, které  je 

v naší odborné literatuře z této perspektivy dosud  nezpracované.  

 

KONCEPCE PRÁCE 

 

Zvolenému tématu i výzkumným cílům  autor podřídil jak koncepci, tak strukturu své 

bakalářské práce.  Oceňuji, že se pří zpracování ústředního tématu své práce snažil zkoumané 

fenomény zasadit do širšího kulturního a společenského kontextu. Práci tvoří pět relativně 

samostatných částí, ve kterých autor z různých úhlů pohledu analyzuje kvalitativně různé 

dimenze zkoumané problematiky. První dvě části práce jsou věnované deskripci zkoumaných 



fenoménů. Třetí část práce popisuje mezní fenomény, jako jsou klikušeství a menerik. Čtvrtá 

část práce je věnována šamanismu. Logickým vyústěním celé práce je kapitola, v níž se autor 

snaží identifikovat styčné rysy spojující zkoumané fenomény. Práce jako celek má logicky 

koncipovanou strukturu, která umožňuje na tématu dále pracovat a rozšířit je do podoby 

magisterské práce.  

 

HODNOCENÍ PRÁCE                                                                   1 = nejlepší. 5 = nejhorší     

                                                                                                    

1. Formulace cílů práce                                                                     3      

2. Volba vhodné metodiky                                                                3     

3. Splnění cílů práce                                                                          3     

4. Odborný přínos práce                                                                    4      

5. Originalita práce                                                                            4      

6. Struktura práce                                                                              2      

7. Práce s daty a informacemi                                                           4     

8. Postup řešení je logický                                                                3      

9. Klíčová slova vystihují obsah                                                       2       

10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                             3       

11. Práce s odbornou literaturou                                                         4        

12. Srozumitelnost textu  (úroveň jazykového zpracování)                2       

13. Přesnost formulací                                                                         2         

14. Práce s odborným jazykem                                                            2        

15. Formální zpracování a grafická úprava                                         3        

 

 

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU    3         

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ  

 

Jakým způsobem hodlá autor na tématu dále pracovat. Cítí jako užitečné rozšířit stávající 

práci? Pokud ano, jakým směrem se bude práce dále ubírat? Jakým způsobem by bylo možné 

koncipovat vlastní empirický výzkum daného tématu? 

 

 



CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Nejsem ale přesvědčen o tom, že autor zvolil vhodnou metodiku zpracování. Postrádám 

především důsledné uplatnění komparativní metody, kterou považuji za vhodný přístup pro 

dosažení zvolených cílů práce. Za slabou stránku práce lze také označit povrchnost práce a 

převahu deskripce nad interpretací zkoumaných fenoménů. Je také škoda, že autor téměř 

nevyužil možnosti vlastních autorských komentářů.  

       

Doporučuji k obhajobě s navrženou známkou tři. 

 

 

V Praze 25.5.2016                                                                 Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. 

 

 

 

 


