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S diplomovými pracemi na téma lidové kultury se na naší katedře ob
čas setkáváme, málokdy ale v tak komplexním záběru, jaký nese před
loženou studii Martina Turečka. Diplomant zvolil specifický region sever
ního Plzeňska, nejméně urbanizované území Čech, rozmanitý tak, jak 
rozdílné je Plasko, Kralovicko a Manětínsko, které ho skládají, a také a 
především až do poválečného odsunu charakterizovaný soužitím čes
kého a německého obyvatelstva. Právě problematika vazeb české a 
německé lidové kultury se stala hlavním tématem práce. 

Snahou důkladně poznat právě poslední z uvedených charakteris
tik si diplomant svou úlohu značně zkomplikoval. stav poznání daného 
regionu je obecně nedostatečný, především ho ale vyznačuje asymet
rie mezi stupněm poznání české a německé kultury a diskontinuita bá
dání o německé složce lidové kultury regionu. Připočteme-Ii k tomu 
problém horší dostupnosti již tak deficitní německé literatury a kontami
naci poznání česko-německých kulturních vztahů zamlčováním a úče
lovou manipulací, vyvstane plně obtížnost úkolu, který na sebe diplo
mant vzal. 

Martin Tureček svou práci otevírá propracovanou teoretickou 
kapitolou, exponující koncepty kulturní krajiny, obývaného prostoru a 
domova. Sevřená forma a neokázalá dikce zde prozrazují důkladnou 
znalost a bezpečnou orientaci v relevantní filosofické a teoretické pro
dukci. Problematiku soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy a 
Slezska exponuje diplomant důkladnou historickou rešerší, zpracovanou 
s využitím nejnovější literatury české i německé. Nevyhýbá se tu žád
nému z citlivých témat, ke všem přistupuje příkladně objektivně a neza
ujatě. Stejně precizně jsou zpracovány dějiny regionu. 

Ambice komplexnosti samozřejmě nebyla v nutně omezeném roz
sahu diplomové práce naplnitelná a nezbývalo, než jít cestou redukce. 
Nestačila by ani redukce na hmotnou kulturu, i tu bylo třeba zastoupit 
výběrově trojicí oděv - architektura - drobné památky. 

Také jádrová kapitola, věnovaná kroji, je uvedena důkladným te
oretickým vymezením problému. Z vlastní zkušenosti vím, jaké nároky na 
znalost textilních a dalších uměleckořemeslných technologií, funkcí 



r 

oděvu, drobných nuancí symboliky a jejího pozadí studium kroje klade, 
v jakém stavu je dosavadní literatura, kolik diferencí a sporných otázek 
je v ní jen kolem terminologie. Suma kvalitní a velmi nenápadné práce, 
kterou jen na tomto tématu diplomant odvedl, je imponující. Zvláště 
musím ocenit míru srovnatelnosti, jíž dosáhl ve zpracování plaského a 
chebského kroje v situaci zcela nesouměřitelného stavu poznání obou 
krojů. Sama kapitola o chebském lidovém kroji je v češtině bez analogií, 
nic srovnatelného v rozsahu a kvalitě u nás na toto téma napsáno do
sud nebylo. 

Zcela na úrovni aktuálního stavu poznání a aktuální metodologie 
je zpracována také lidová architektura. I zde mohu konstatovat suve
rénní a plně proporční zvládnutí všeho, co vyžaduje studium lidové ar
chitektury. Oceňuji také, že diplomant udržel závěrečné dvě kapitoly 
v důrazu na prostorové struktury prostředí. Kapitola věnovaná drobným 
památkám plasticky završuje jeho jemně budovaný obraz. 

Strategie, kterou Martin Tureček zvolil pro zpracování tématu, by 
mi mohla dát jedinou možnost ke kritické výtce: Perfektně shromážděný 
a zpracovaný materiál není příliš interpretován. Čtenář ale přitom nemá 
z Turečkova textu dojem přílišné popisnosti či přehnaného odstupu. In
terpretuje sama strukturace, text zručně vede čtenáře a ten ochotně 
provádí operace, které nejsou napsány, ale jejich přítomnost pod tex
tem je zjevná. Přiznávám, že velmi skromný autorský postoj diplomanta 
je mi osobně blízký. Navíc jsem přesvědčen, že zvláštní čistotu, která 
prostupuje text a dovoluje autorovi bez složitých vyhovění požadavkům 
"politické korektnosti" vypovídat o tématech tak obtížených aktuálními i 
zasutými animozitami, přinesla právě zvolená strategie, a že ji lze připo
číst k podstatným pozitivům práce. 

Diplomovou práci Martina Turečka Ke vztahům české o německé 
kultury. Lidová kulturo severního Plzeňsko z uvedených důvodů hodno
tím jako mimořádné dílo, podložené důkladným mezioborovým bádá
ním, zralé, důkladně fundované teoreticky a heuristicky, čistě vystavěné 
a kultivovaně napsané. Plně ji proto doporučuji k obhajobě. 

V Praze 16. 5. 2007 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


