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Formální splnění zadání práce:
Bakalářská práce v podstatě odpovídá zadání. Přibližný rozsah práce je dodržen, vybavení
práce přílohami odpovídá zpracovávanému tématu. Jistá redukce prostorových analýz
náboženské struktury je zapřičiněna strukturou dat, které má k dispozici Statistical institute of
Jamaica.
Obsahová úroveň práce:
Práce je především kompilací existující literatury k problému. Struktura práce je logická, její
hlavní cíle jsou zdařile formulovány a hlavní výsledky jsou výslovně uvedeny a jsou reakcí na
stanovené cíle.

Úroveň práce s literaturou, citační aparát:
Úroveň práce s disponibilní literaturou je průměrná, občas chybí větší odstup od zdrojů a
kritické zhodnocení jejich kvality (uznávám ovšem, že u textů vytvářených církvemi nebo
náboženskými skupinami jde o mimořádně obtížný úkol - ne zcela zvládnutý např. na str. 15).
Citace jsou většinou korektní, i když ne zcela důsledné.
Jazyková a grafická úroveň práce:
Jazyková úroveň textu je místy problematická. Úroveň tabulek, grafů a kartografických příloh
je naopak velmi dobrá, originální mapy jsou zpracovány na základě údajů SIJ autorem
v prostředí GIS.
Soupis konkrétních chyb vyžadujících reakci uchazeče
Výhrady jsou dvojího druhu:
1) větší počet jazykových a terminologických nejasností, zejména v případě překladů výrazů
spjatých s náboženskými doktrinami případně s reáliemi náboženského života: lze vůbec
přeložit poměrně jasný termín "religious affiliation" jako "náboženské přidružení" (str. 11),
případně poněkud násilně opsat glosolálii jako "mluvení projevem v nesrozumitelné řeči" (str.
21, místo vžitého českého "mluvení jazyky")?
2) k obsahu - občas se vykytuje zdvojení informací (str. 12), v jednom případě jsem narazil na
odporující ci údaje o době, kdy daroval Haile Selassie rastafariánům půdu v Shashamane
(podle str. 59 před rokem 1955, na straně 69 se ale uvádí až návštěva císaře na Jamajce
v roce 1963 - zde ale asi překlep, došlo k ní až v roce 1966). Jak to tedy vlastně bylo?
Celkové hodnocení práce:
Největším kladem práce je zpracování zajímavého a v českém prostředí dosud prakticky
neznámého fenoménu. Do jisté míry je obsahová úroveň práce limitována kvalitou zdrojů z
rastafariánského prostředí a dynamickými změnami jejich doktríny. Zpracovávané téma
umožňuje další prohloubení či pokračování formou diplomové práce.

Celkový návrh posuzovatele pro hodnotící komisi:
Práci doporučuji k obhajobě, před obhajobou navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.

V Olomouci 28. 5. 2007

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
vedoucí bakalářské práce

