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Školitelský posudek bakalářské práce 

Estela Hojná: Sociální uspořádání kmene Santálců 

 

Studentka indologie Estela Hojná si vybrala pro svoji bakalářskou práci 

etnografické téma, které není mezi studenty příliš obvyklé. Problematika 

tzv. soupisných kmenů je velmi široká a nabízí obrovskou škálu různých 

přístupů a dílčích témat. Tato práce se zaměřuje na etnikum Santálců, jejich 

rodinné uspořádání a rituály s tím spojené. Cílem předkládané práce je popsat 

nejvýraznější rysy této skupiny s ohledem na vybrané přechodové rituály a 

manželství. 

Práce je přehledně rozdělena do tří kapitol; v první kapitole autorka 

představuje etnickou skupinu Santálců v základních rysech. Popisuje jejich 

rozmístění v rámci Indie, životní styl a vztah k přírodě, která tvoří nedílnou 

součást života skupiny, náboženství a mýtus o vzniku Santálců. Druhá kratší 

kapitola nabízí vhled do přechodových rituálů do doby dospělosti členů 

komunity. Třetí a rozsáhlá kapitola se pak věnuje velmi podrobně přípravám ke 

sňatku a dlouhý svatební rituál. Autorka neopomíná zdůraznit i problematické 

oblasti manželských a dalších tabu a rozvodu. 

Součástí práce je i příloha s několika fotografiemi, kterou by možná bylo 

lépe vynechat vzhledem k její slabé výpovědi. 

Studentka se ve své bakalářské práci pokusila z dostupných zdrojů 

vyčerpat informace, které by poskytly ucelený náhled na největší indické 

kmenové etnikum. Je zřejmé, že studentka pro napsání této práce věnovala velké 

množství času vyhledáváním a studováním elektronických zdrojů a další 

literatury v našich krajích špatně dostupné, nicméně nevyčerpala všechny 

nabízené možnosti. Práci chybí podrobnější teoretický základ, k němuž je 



literatury dostatek, hlubší ponoření se do tématu a jakákoli přidaná hodnota 

například v podobě analýzy některých faktů či srovnání s majoritní indickou 

společností. Nicméně je třeba brát v úvahu, že bakalářská práce je první větší 

text studentů, který prezentují, a kteří by jím měli primárně prokázat schopnost 

práce s dostupnou literaturou, což studentka s drobnými problémy zvládla. 

Bohužel nemohu ustoupit od myšlenky, že dané téma nabízí větší potenciál 

k analýze, srovnání a též popisu etnické skupiny či kmene do větší hloubky, a to 

i bez osobní zkušenosti autorky z terénu. 

I přes výše uvedené výtky shledávám, že cíl práce popsat Santálské 

etnikum studentka z větší míry zvládla. Bakalářskou práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
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