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Studentka indologie, se zaměřením na sanskrt, Bianka Ivanková si jako téma své bakalářské 

práce zvolila mimořádně zajímavou a nanejvýš aktuální problematiku. Její práci, zabývající se 

vznikem a historickým vývojem sikhské emigrantské komunity ve Velké Británii, je třeba 

přivítat i proto, že se až dosud tímto významným, ačkoliv minoritním náboženstvím Indie 

v českém, potažmo slovenském, kontextu žádný indolog soustavně nezabýval. Už samotný 

výběr tématu proto přislibuje obohacení české indologie o novou problematiku a vzbuzuje 

očekávání, že bude autorka svůj zájem o ni během dalšího studia prohlubovat. 

První část práce velmi stručně, přesto však dostatečně výstižně charakterizuje sikhismus 

jakožto náboženství a tematizuje též specifické vlastnosti jeho příslušníků, zejména ve vztahu 

k modernímu indickému státu, vyplývající z historického vývoje. Druhá část rozebírá 

fenomén indické migrace a diaspory v různých regionech světa, přičemž jsou zde jak obecně 

historické informace týkající se klíčových rysů jednotlivých migračních vln a proudů, tak i 

teoretický nástin problematiky diaspory, nazíraný z antropologické a sociologické 

perspektivy. Přestože citovaná odborná literatura vázající se k těmto pasážím nabízí pouze 

letmý pohled na značně komplexní a aktuální tematiku, pro potřeby bakalářské práce 

s historickým zaměřením se zdá být dostačující. Třetí, nejrozsáhlejší část představuje jádro 

práce a chronologicky probírá etapy sikhské imigrace do Velké Británie. Objevuje se zde 

obrovské množství informací, poměrně jasně členěných a srozumitelně prezentovaných, 

drobnou vadou by snad mohl být jistý kronikářský způsob jejich podání, ve kterém chybí 

shrnující analýza, která by naznačila vliv jednotlivých etap na výslednou podobu sikhské 

diaspory. Některá dílčí témata by si však jistě zasloužila rozpracování do podoby 

samostatného článku, např. podkapitola věnující se paňdžábskému princi Dalípu Singhovi by 

ve formě stručné životopisné črty bezpochyby našla vhodný prostor v časopisu Nový Orient. 

Bianka Ivanková prokázala velmi dobrou schopnost samostatné práce s dosti bohatou a 

relevantní odbornou literaturou, její text je logicky a přehledně strukturován a rovněž po 

formální stránce mu lze vytknout jen drobnosti. Její práci proto s potěšením doporučuji 

k obhajobě a navrhuji pro ni hodnocení „výborně“. 
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