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     Komparačně laděná bakalářská práce Radka Nesrsty, předkládaná k obhajobě po relativně 

výrazném přepracování její obsahové i formální stránky, se zabývá zajímavým tématem 

hledání styčných bodů mezi fenomény ruské jurodivosti a sibiřského a středoasijského 

šamanismu. Text pracuje s (nyní částečně utlumenou) diachronní linkou a zkoumá původ, 

vývoj a především potenciální styčné body mezi těmito dvěma kulturními jevy; tyto styčné 

body či souvislosti chápe především v rovině strukturálních, nikoli geneticky nutně 

souvisejících podobností. Ve své práci autor využívá sekundární odbornou literaturu 

v anglickém a českém jazyce, nově pak literaturu a prameny v ruském jazyce. Práce je tedy 

laděna výrazně (kulturně) historicky; vedle nejvýrazněji zastoupených historiografických 

prací ale využívá i religionistickou (s důrazem na „klasického“ Mirceu Eliada) i etnologickou, 

respektive etnografickou literaturu (tu reprezentuje především český překlad „klasického“ díla 

G. V. Ksenofontova). 

      Obsahově se práce dočkala poměrně výrazného přepracování – vedle již výše zmíněného 

doplnění řady titulů především zahraniční odborné literatury – jsou její základní formulace 

nyní přesnější, výstižnější a zacílenější. Základní nastavené práce zůstalo do značné míry 

identické – nese se tedy v duchu etnologicko-historicky laděných, kompilačních a ve své 

povaze primárně deskriptivních textů. Na základě komparace pramenů a sekundární literatury 

autor dochází k závěru, že oba tyto fenomény, tedy jurodivost a šamanismus, vykazují určité 

souvislosti vycházející nejen ze společně sdíleného geografického prostoru, ve kterém se 

vyskytují, ale i z překrývání jejich sociálních funkcí, jako je schopnost fyzicky odolávat 
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působení přírodních elementů (mráz, oheň), specifické supernaturální schopnosti související 

s pohybem v prostoru (schopnost létat, chůze po vodě, přítomnost na více místech zároveň) a 

v čase (předpovídání budoucnosti), přímý kontakt s „nadpřirozenem“ spočívající ve využívání 

duchů a démonických bytostí, a léčba nemocných; hlavním spojujícím fenoménem je ale 

kulturně konstruované šílenství a specifický iniciační proces vedoucí k nabytí těchto 

sociálních rolí. Podle autora tyto podobnosti u obou fenoménů vykazují potenciální 

souvislost; na rozdíl od původní verze práce již ale autor nespekuluje o explicitní „kulturní 

výměně“ (s. 38 původní verze práce), ale o „možné souvislosti“ (s. 43 posuzované práce)

obou kulturních fenoménů, která již není „více než náhodná“ (s. 38 původní verze práce), ale 

pouze „zřejmá“ (s. 44 posuzované práce) – tato skutečnost podle mého mínění textu výrazně 

prospěla a práci tak posouvá od původní výrazné spekulativnosti k solidnějšímu uvažování 

nad existujícími prameny a odbornou literaturou.

     Z formálního hlediska prošla práce relativně výraznou revizí, která ji posunula směrem k 

akceptovatelnosti; většina gramatických a stylistických chyb a překlepů, které byly 

v předchozím posudku explicitně zmíněny, byla opravena (ale nikoli všechny – viz např. na s. 

9 z původní verze zůstalo nesprávné „šílenství pro krista“), částečně i nepříliš elegantní práce 

s jazykem. Stránkový rozsah práce byl také výrazně navýšen tak, aby odpovídal minimálnímu 

rozsahu bakalářské práce, tj. 72 000 znaků, tak jak je stanoven v Opatření děkana č.10/2014 

Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, čl. 3, odst. 

2. Z formálního hlediska tak může být nyní práce předložena k obhajobě.

Předložený text jako autor posudku vedoucího práce doporučuji k obhajobě

s navrhovaným hodnocením velmi dobře až dobře (s eventuální změnou na základě 

průběhu obhajoby).

V Praze dne 25. 5. 2016                PhDr. Petr Janeček, Ph.D.


