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Posudek diplomové práce

ZďeřkaKonopová: Religiózně-geografické aspekty buddhismu a hinduismu v Česku se
zaměřením na hnutí Hare Kršna.

Rozsah práce: 100 stran textu v němž je 23 tabulek, 46 obrázků / schémata, grafy, obrázky l a
3 fotografie. V příloze je 19 tabulek, 14 obrázků- grafů, 16 fotografií a dotazníkový formulář.
V seznamu literatury je 1 18 zdrojů informací a dat v převážně většině internetového původu'

Hodnocení práce: PředloŽená diplomová práce je dělena podle desetinného systému do sedmi
kapitol včetně úvodu a závěru' Uvod j e kÍátký a v obecněj ší poloze navozuj e studovanou
problematiku. Vlastní přístup ke zkoumaným otázkámje obsahem 2,kap.nazvané
,,Teoreticko-metodologická východiska... Součástí této kapitoly je autorkou Vymezení šesti
cílů a pěti hypotéz. Následuje diskuse s literaturou, která je věnována některým základním
tezímrc|igíózní geograÍre posledního období a vysvětlení několika zák|adníchpojmů. Není
však vůbec diskutována vlastní zpracovávaná tématika. To vyvolává otázku zda diskuse
s literaturou v předkládané práci vlastně je? Další kapitolou je nepříliš rozsáhlámetodika
práce, která je trochu nešt'astně označena jako ,, Metodologie práce..' Autorka zdevypočítává
uŽité metody svého výzkumu mezinimlž se také zmiňuje o kvantitativních a kvalitativních
ana|ýzách. Bohužel neuvádí konkrétně, které to jsou. Rozsáhlá třetí kapitola mávýrazně
kompilační charakter. Studentka se zde snažtla o vyjádření základních charakteristik
buddhismu a hinduismu a dále o historicko-geografické aspekty šíření těchto náboŽenství na
západ. Název kapitoly 

', 
Buddhismus a hinduismus v geografických vědách..není příliš

výstiŽní ohledně jejího obsahu. Postrádám v kapitole když j1ž se zde píše o rŮznýchreáliích
hinduismu jeho strukturu tj. přehled jednotlivých náboŽenských systémů. Ty jsou sice
citovány ve druhé kapitole, ale právě v této části studie by bylo dobré je uvést jako příklad
veliké diverzifikace tohoto náboŽenství. Nechaly by se na tomto podkladu snadněji
demonstrov at rozdi|y mezi,,trad1čním.. hinduismem a neohinduistickými směry a z toho
vypl]fizající odlišnosti jejich chování a projevů. Co se týká ,,tradičního..hinduismu musíme
vycházet ztoho, Že se jedná o náboženství národní to znamená nemisijní. opačně se ve
smyslu šíření chovají neohinduistické směry. Výstižněji je v práci podána pasáž týkající se
buddhismu. Vlastní zpracování tématiky je v následujících kapitolách čtyři a pět. První z nlch
je zaměřena na buddhismus a hinduismus v Cesku. Logicky i fakticky správné je uvedení
sfudované problematiky do kontextu s rolí náboŽenství v Cesku. Rozhodně' ale nesouhlasím
s tím, že je zde ďáván okultismus' astrologie atd. do souvislosti s náboženstvím v běŽném
slova smyslu (str.43). Zajímavéjsou výsledky podílů sledovaných náboženství na celkovém
počtu věřících podle krajů a poeetjejich věřících podle věku a pohlaví. Je škoda, ženení
dosud moŽno celou problematiku sledovat i z hlediska vývoje. Zbývající část kapitoly přináší
přehled záktadníčh charakteristik a pojednání o centrech buddhismu a hinduismu v Cesku.
Zv|áštní pozornost je věnována hnutí Hare Kršna a to včetně iozšíření v Evropě. Závěrečná
šestá kapitola je postavena na vlastním průzkumu a zjištěných informacích ze Života členů



, hnutí Hare Kršna. Tuto část ptáce považuji zanejpŤinosnější z hlediska nových poznatků,

í které mají punc originality. Je logicky i obsahově dobře rozdělena do problémových okruhů,
' které umožňují na základu zodpovězených otázek vytvoření obrazu o vnitřních i vnějších

vztazích a charakteruživotakomunity. Vše je za1imavě dokumentováno grafikou. Neméně
přínosným se stalo provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi respondenty
pŤicházejícími do kontaktu se členy komunity. Autorka prokázala zejména v poslední kapitole
značnou erudovanost ve zvolené problematice avýznamně přispěla k informovanosti o tomto
hnutí'
Práci doporučuji k obhajobě.
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