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Práce se zabývá problematikou cukrovaru, který byl v roce 1912 vystavěn 

u severobulharského městečka Gorna Orjachovica. Autorka sleduje nejen ekonomické 

fungování samotného cukrovaru (a dalších dílčích závodů, které v jeho okolí vznikly), jeho 

roli v mladém bulharském státě i peripetie vývoje v turbulentních dobách první poloviny 20. 

století, ale také jeho „sociální“ stránku: vznik přilehlé kolonie, život jejích obyvatel, rozvoj 

české školy v lokalitě, či vztahy obyvatel s okolním bulharským obyvatelstvem. Práce má 

charakter textu historicko-etnografického, čerpá z archivních pramenů a částečně využívá také 

metody terénního výzkumu (žel v době výzkumu již nebylo žijících pamětníků 

z gornoorjachovické kolonie).  

 

Autorka nastudovala veškerou relevantní literaturu k tématu a hezky zasadila 

gornoorjachovickou fabriku do kontextu „české invaze“ do Bulharska, která probíhala od 

konce 19. století (česká kolonie při cukrovaru však vznikla paradoxně až po skončení tohoto 

období). Zároveň dokázala vystihnout význam cukrovaru v národním i nadnárodním kontextu 

doby a ukázat obtíže pojící se s jeho provozem v důsledku vnějších zásahů (války, 

ekonomická krize; konečno ránu pak podniku samozřejmě zasadilo znárodnění po 2. světové 

válce). Sleduje také „české stopy“ zmíněné v názvu práce, ať už v podobě českých dělníků, 

české školy, Sokola, či například charakteristické architektury budov postavených v areálu 

továrny.  

 

V tomto ohledu práce nepochybně úspěšně naplňuje cíl, který si autorka vytyčila: tedy podat 

ucelenou zprávu o okolnostech vzniku, vývoji a současném stavu cukrovaru a kolonie 

v Gorne Orjachovici (s. 8). Zároveň splňuje všechny formální náležitosti, která má diplomová 

práce mít. 
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Slabší stránkou práce je její teoretické ukotvení, resp. spíše neukotvení. Práce má popisný 

charakter, nevyužívá výraznějších konceptuálních či teoretických nástrojů a dané téma 

neproblematizuje žádným zobecňujícím způsobem, který by z marginálního tématu, jakým je 

český cukrovar v Gorne Orjachovici, dokázal udělat zajímavé čtení pro širší čtenářstvo. Tato 

výtka však směřuje spíše za vedoucím práce než za samotnou autorkou. Obecně se dá říci, že 

na úroveň diplomové práce se jedná o kvalitně provedenou práci, v níž autorka prokázala 

schopnost zpracovat odborný problém, čestně se popasovala s terénním i archivním 

výzkumem, a nabídla relevantní výsledky poctivého dílčího bádání.  

 

Práce je psaná hezkým, čtivým jazykem. Členění textu i argumentační linie jsou jasné, 

srozumitelné a přehledné. Způsob odkazování a práce s literaturou jsou standardní. Po 

formální stránce je všechno v pořádku a na textu je vidět, že se mu dostalo patřičné pozornosti 

i časové dotace. Jedinou výtkou by snad mohlo být řazení literatury v závěrečném seznamu, 

kde bych očekávala oddělení položek psaných v cyrilici do samostatného seznamu. Naopak za 

velmi hodnotnou a zajímavou považuji obrazovou přílohu, která sama o sobě velmi 

ilustrativně dokládá někdejší a současný stav továrny.  

 

Práce Terezy Lančové navazuje na dlouhou linii zájmu českých etnologů, etnografů a 

antropologů o české osídlení v jihovýchodní Evropě. V jistém smyslu zaplňuje bílé místo 

v korpusu textů věnovaných českým osadám na Balkáně (vzhledem k pozornosti, která byla 

tradičně věnována Bulharsku, je existence tohoto bílého místa vlastně překvapivá). Jedná se o 

příspěvek zajímavý, originální a velmi dobře odvedený.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm „výborně“.  

 

 

V Rudné u Prahy 27. 8. 2018  

 

 

Lenka Jakoubková Budilová  

 

 

 


