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Ve své práci si autorka vytkla cíl zachytit kulturu malé venkovské obce se 66 obydknymi
dumy a 181 obyvateli, která se nachází v okrese Žďár nad Sázavou. Obec navštěvovala
v letech 2004 - 2007 a uskutečnila o obci nebo jejím kontextu rozhovory s 29 informátory,
z nichž větší čúst bydlí v Nových Sadech a další v Praze, ve Velké Bíteši, v Plzni a
pravděpodobně v Aši. I tito informátoři ze vzdálených lokalit poskytují relevantní informaci
vázanou na dění v obci. Jejich výpovědi autorka konfrontovala s informacemi z dokumentů
lokální provenience i s literaturou. Cílem autorky, jak uvádí, je zachytit především subjektivní
vnímání světa, resp. obce, a jejího kontextu obyvateli Nových Sadů. Za tímto účelem vybírá
kulturní témata, problémové okruhy, v nichž se život obyvatel obce pohybuje, popisuje je a
případně zařazuje promluvy obyvatel obce, jež mají reprezentovat jejich postoje a názory
práce je stručná metodologická poznámka, z níž vyplývá, jakou formou autorka
v obci rozhovory a že zohlednila pozorování. Z metodologické poznámky však není
jasné, jak vybírala Uíčova témata, na něž se soustředila Lze předpokládat, že částečně zde
zapůsobila subjektivni volba autorky, dílem pak i témata vyprávění, jež volili inťormatoři
Tuto otázku by bylo třeba ještě upřesnit při obhajobě práce. Každopádně výsledkem bylo, že
autorka se v první části práce soustředila především na hmotné prostředí a popis význačných
bodů, které jednak člení krajinu, jednak určují místa, kde probíhá sociální komunikace
Pozitivně lze hodnotit, že si autorka, zejména na základě vlastního pozorování vší nú nejen
kde jsou jednotlivé architektonické prvky umístěny, ale jaký k nim mají místní obyvatelé
vztah, jak se k nim chovají, jak s nimi zacházejí, na co je používají, případně, jak o nich
hLlvoří. Promluvy a charakteristiky se velmi často odkazují na minulost a současnost Je zde
Illnohdy spíše upozaděna Přes to mezi význačnými krajinnými dominantami zcela reálně
figuruje i dálnice O I, která nedaleko obce vede. Z témat by se čtenář mohl spíše domnívat, že
autorka hovořila především se zástupci starší generace Vzhledem k tomu, že však autorka
neuvádí žádné demografické ani sociální charakteristiky obce a neuvádí ani věk informátorů,
nelze soudit, zda jej í výběr s charakteristikami obyvatel obce koresponduje, nebo zda
vzhledem k tématlim, jež zohlednila, preferovala určité věkové či jinak charakterizované
kategorie informátoru (bylo by třeba při obhajobě upřesnit)
Na

začátku

prováděla

Relativně

detailní pozornost věnuje autorka výročnímu zvykoslovnému kalendáh Její
pozorování a popisy bohužel nejsou zasazeny do kontextu rozsáhlé národopisné literatury,
ktel'á byla na toto téma již vytvořena a proto jen stěží můžeme oddělit to, co je mlstně
specifické a co je naopak obecné Nutno ale říci, že autorka si takové cíle neklade
Poslední oddíl práce je nazván Lidé a lze ho chápat jako pokus o sumarizaci, či rekapitulaci
:-.lavíc je zde podchycena polarita genderových rolí. Autorka odhaduje, že je jednoznačněji
určena na venkově, než v městském prostředí, ale v kapitole je podána tak černobíle, až
vypadá nevěrohodně Je možné, aby v obci měli všichni obyvatelé stejný názor? Je realne. že
by všechny rodiny vobci mohly mít rozvržení genderových rolí stejné? Nejsou zde 'vduvy,
svubodllé matky Ilebo Ilěkdo rozvedený?

K

současné

neopakovatelnosti kultury veSnice, kterou práce předkládá, patří i ťenomén
dojíždění za prací, za vzděláním, děti na internátech, špatná dopravní obslužnost. špatná
dostupnost lékařské péče. Ze by se tyto jevy Novým Sadům vyhnuly')
V

přílohách

ocelluji seznam informátoru. Poměrně zřídka se ale dnes praktikuje, že jsou
plným jménem Pokud však k tomu dali souhlas, samozřejmě je to jen dobře
nedostatkem je, že neznáme jejich věk, případně vzdělání a profesi.

zveřejllováni

Určitým

Co se dalších příloh týče, několik ilustračních obrázků je v textu práce. Bylo by však jistě pro

praci obohacující, kdyby byla zar-azena obrazová
jak obec vypadá, a mapka s lokací obce.

příloha,

aby si

čtenář

mohl

udělat představu,

Pi-es naznačené otevJ-ené otázky, a zejména absentující sociodemografický popis obce, je
práce pečlivou studií. Ocd\uji nadstandardně bohatý seznam literatury a ptám se, zda se jedná
o seznam skutečně prostudovaných prací Dále je třeba upozornit na bohatý poznúlllkový
aparát a na pečlivou formální úpravu.

Pr:\ce splI'íuje veškeré formální požadavky, aby mohla být obhajována jako diplomová práce
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Předběžně

navrhovaný
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