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Cílem předkládaná bakalářská práce, dle úvodních slov v Abstraktu, je přinést ucelený náhled na kulturu 

Asmatů a to za pomoci teoretické analýzy a interpretace kultury tohoto etnika se zvláštním zřetelem na význam 

totemů bis. Jak se Lence záměr vydařil, přiblížím v následujícím textu. 

V Úvodu autorka doplňuje informace Abstraktu tím, že obsahový rámec práce dále člení do pěti 

hlavních částí: 2. Kdo jsou Asmaté, 3. Totemy předků bis, 4. Umění Asmatů, 5. Setkání západního světa 

s Evropou a 6. Sbírka asmatského umění ve světě. Také vysvětluje, proč si zvolila dané téma, kde pořídila 

obrazovou dokumentaci a z jakých zdrojů čerpala informace. 

Struktura práce je vystavěna logicky a systematicky. Od obecnějšího představení Asmatů v části 2. Kdo 

jsou Asmaté, např. jejich geografické rozšíření, první kontakty se západním světem a základní pojmy 

z náboženského života (18 stran textu) se dostáváme k hlavní části práce 3. Totemy předků bis, kdy po krátkém 

úvodu ihned následuje vlastní popis totemu, jeho vzhledu, funkce a významu (9 stran textu). Následující část 4. 

Umění Asmatů představuje umění Asmatů a jejich hmotnou kulturu v širším kontextu, např. symboliku barev, 

válečné předměty aj. (8 stran textu). Předposlední část 5. Setkání západního světa s Evropou se věnuje 

pokračování kapitoly 2.2 První kontakty asmatů s Evropou a doplňuje ji o informace především ze 60. let 

minulého století, kdy bylo území Asmatů, stejně jako celá západní část ostrova Nová Guiena, anektována 

Indonéskou republikou (3 strany textu). Poslední část 6. Sbírka asmatského umění ve světě přibližuje tři místa, 

na kterých můžeme setkat s artefakty asmatské hmotné kultury (2 strany textu). 

Část 2. Kdo jsou Asmaté je členěna do čtyř kapitol (s výjimkou kapitoly 2.2 První kontakty Asmatů 

s Evropou) a ty dále na další podkapitoly. V úvodu se dozvídáme o genezi a významu vlastního názvu etnika a 

velmi okrajově také o jejich jazyku. Kapitola 2.1 Kde a jak Asmaté žili se v podkapitole 2.1.1 Nová Guinea 

věnuje spíše obecnému představení ostrova než-li popisu konkrétního regionu obývaného Asmaty, což lze 

vzhledem k názvu práce považovat za ne zcela šťastné, protože se tuto informaci nedozvíme ani z následující 

podkapitoly 2.1.2 Způsob života Asmatů, která popisuje již konkrétní základní informace o Asmatech (možno 

říci encyklopedickým způsobem, což se jeví pro úvodní část práce velmi vhodné). Bohužel se tedy z textu 

nedozvíme, kde vlastně Asmaté žili/žijí, ale víme, že to bylo/je na ostrově Nová Guinea. 

Následuje kapitola 2.2 První kontakty Asmatů s Evropou, ve které je popsána historie kontaktů Asmatů 

s „naší“ civilizací (od Holanďanů v 17.st. až po M.C.Rockefellera v šedesátých letech minulého století). Při 

pohledu na obsahu práce však překvapí rozdělení popisu kontaktů etnika Asmatů se západním světem do dvou 

částí (kapitola 2.2 První kontakty Asmatů s Evropou a 5. Setkání západního světa s Evropou), což se v kontextu 



plynulosti a odborné návaznosti textu předkládané práce, jeví jako ne zcela šťastné řešení. Důvodně 

předpokládám, že studentka nechtěla v kapitole 2.2 První kontakty Asmatů s Evropou popisovat kontakt etnika 

s evropským kontinentem (a ani jej nepopisuje), ale měla na mysli objevování Asmatů a jejich první kontakty 

s Evropany, příp. cestovateli také z jiných oblastí euroatlantického prostoru, což dokládá v textu zmiňovaný 

americký milionář M.C.Rockefeller. V části 5. Setkání západního světa s Evropou zcela jistě nechtěla Lenka 

popisovat setkávání západního světa s Evropou, ale s Asmaty. Bezpochyby se jedná o překlepy, které lze 

z lidského hlediska pochopit, ne však z hlediska odborného (objevují se jak v obsahu práce, tak na s.14 a 46.  

Kapitola 2.3. Tradiční víra a rituály je dále členěna na tři podkapitoly (2.3.1 Rituály, 2.3.2 Asmatské mýty 

a 2.3.3 Lov lebek a kanibalismus). Společným jmenovatelem této části práce je informační ucelenost, obsahová 

validita a velmi dobře vystavěná struktura textu. Zde není téměř co vytknout, snad jen by neškodilo větší využití 

poznámkového aparátu. 

Pro kapitolu 2.4 Dřevořezba rozdělenou do jedné podkapitoly 2.4.1 Symboly platí to samé co pro 

předcházející kapitolu. Tedy informační ucelenost, obsahová validita a velmi dobře vystavěná struktura textu. 

Navíc jsou informace z této části práce vhodně doplněny mapou rozšíření jednotlivých řezbářských stylů 

v Obrazové příloze č.1. Opět bych jen doporučil více využívat možností poznámkového aparátu. 

Dostáváme se k hlavní části práce, 3. Totemy předků bis, která je členěna do dvou hlavních kapitol (3.1 

Totemy bis a jejich části a 3.2 Posvátný cyklus bis), které jsou dále členěny do dalších podkapitol. Opět platí to, 

co pro předešlé dvě kapitoly, informační ucelenost, obsahová validita a velmi dobře vystavěná struktura textu. 

Zde již není potřeba apelovat na častější využití poznámkového aparátu, protože ten je zde využíván 

v dostatečné míře. Bohužel překvapí, že tato část čítá pouze 9 stran textu z celkového počtu 54 stran práce 

(mimo obrazových příloh), což není optimální.  

Je zřejmé, že krátké popisné části práce jdou Lence velmi dobře a proto ani následující část 4. Umění 

Asmatů s šesti jedno či dvoustránkovými podkapitolami není výjimkou (4.1 Barvy a jejich symbolika, 4.2 Lodě 

duší Wuramon, 4.3 Štíty, 4.4 Bubny, 4.5 Pádla a kánoe a 4.6 Ozdoby těla). Opět zde bohužel chybí vysvětlení 

proč zrovna byly zvoleny uvedené aspekty asmatského umění. Lenka jen uvádí, že: „V kapitole 2.5 jsem popsala, 

jakou roli hrála dřevořezba v životě Asmatů. V dalších kapitolách jsem podrobně popsala proces výroby totemů bis a celý obřadní 

cyklus, který s totemy souvisel. V následujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým objektům a popíši způsob jejich výroby.“ 

Bohužel v práci se žádná kapitola 2.5 nenachází, pravděpodobně se opět jedná překlep a je míněna kapitola 2.4 

Dřevořezba. 

Problematiku části 5. Setkání západního světa s Evropou jsem již částečně uvedl výše, zde jen doplním, 

že obsahově se velká část zabývá existencí Asmatů v Indonéské republice a z mého pohledu je škoda, že Lenka 

nezmínila také aktuální problémy Asmatů, které jsou determinovány nejen postojem indonéské vlády 

k původním etnikům dodnes vyznávajícím animismus, ale také postupující globalizací a rozvojem turismu. 

Obecně lze říci, že právě tato část spolu s částí 2. Kdo jsou Asmaté nejvíce postrádá jakýsi hmatatelný a 

srozumitelný stmelující prvek, či jednotnou vizi souvislostí.  

Poslední textová část práce 6. Sbírka asmatského umění ve světě bohužel pokračuje v rámci výtek z 

předešlé části. Jsou uvedeny tři sbírky asmatského umění (New York, Jakarta a Agats), chybí však vysvětlení, 



proč byly zvoleny právě tyto konkrétní tři sbírky asmatského umění a proč byla zcela opomenuta velmi zajímavá 

sbírka asmatských předmětů v Náprstkově muzeu v Praze. 

Obrazové přílohy v práci vhodně doplňují text a proti jejich výslednému použití nemám významnějších 

námitek. Snad jen bych, na místě autorky, zvážil zařazení fotografie Asmatů např. ve válečné zbroji příp. jejich 

rituálně pomalovaná těla, když se o těchto záležitostech zmiňuje v textu a dokonce i jsou obsaženy i v názvech 

jednotlivých podkapitol. 

 

Celkově je předkládaná bakalářská práce kompaktní, informačně dostatečně validní a dokonce 

v některých pasážích převyšuje očekávaný rámec předpokladů definovaných pro bakalářské práce. Byť si 

neodpustím výtku, že často jsou tyto informace zmiňovány bez hlubšího vnitřního provázání s obsahem 

ostatních kapitol/podkapitol a že Lenka ne vždy dokázala tyto jednotlivé informace spojit do většího, 

významově obecnějšího rámce. Kladně naopak hodnotím schopnost práce s bibliografickými zdroji a opravdový 

zájem Lenky o dané téma, které je z textu velmi dobře rozpoznatelné. 

 

Obecně lze říci, je Lence nečiní potíže vystavět informačně dostatečně validní text v kratších pasážích 

(podkapitoly a odstavce jednotlivých kapitol/podkapitol), avšak jisté obtíže způsobuje snaha (či spíše rezignace 

na snahu) o obecnější zařazení a provázání jednotlivých kulturních artefaktů i vlastního textu do větších 

logických celků včetně vysvětlení, proč byly zvoleny právě ty konkrétní aspekty/atributy/místa (např. v části  6. 

Sbírka asmatského umění ve světě popsané výše aj.).  

 

 

S přihlédnutím ke všem výše zmíněným aspektům práce tuto hodnotím jako velmi dobrou (v některých 

pasážích dokonce až výbornou) a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Vypracoval: Mgr. Ondřej Pokorný, PhD.             V Praze, dne 1.9.2017 


