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Pakliže diplomant kulturologie Michal Thoma píše v úvodu své kulturně-antropologické DP, 
že - citujme -, "odborná antropologická literatura, at' už domácí nebo překladová, věnující 
se Himálaji se u nás téměř nepěstuje, "(s. 6) můžeme mu dát takřka za pravdu. I proto si za 
téma práce vybral porovnání kulturní změny ve společnostech Šerpů a Thakálijů [česká 
orientalistika někdy přepisuje obě etnika jako Šarpové a Thakaliové] a důraz soustředil na 
kritické údobí přerodu v 50. a 60. letech minulého věku, přičemž za pomyslné datum dělení 
tradičního a moderního kontextu považuje rok 1959 s uzavřením tibetské hranice. 

Thomova práce se drží logické struktury a člení text do šesti kapitol (Úvod, Historická a 
geografická situace v Himálaji, Procesy etnické diverzifikace v Nepálu, Šerpové z Khumbu, 
Thakálijové a Závěr). Samozřejmostí je bibliografie, v níž převažují tituly v angličtině. Z těch 
zásadních nechybí ani S. B. Ortnerová: Sherpas lhrough their Rituals (1978),1. F. Fisher: 
,)'herpas - Ref/ections of Change in Himalayan Village (1990) a práce Christopha von Ftirer
Heimendorf(1964, 1975, 1984); vzhledem k oddílu o kastách lze postrádat snad jen jeho 
Caste and Kin in Nepal, India and Ceylon (1966) a jeden z mála českých monografických 
textů - Nepál/Bhútán (1984) z pera indologa Miloslava Krásy. 

K práci samotné. Diplomant od prvních řádků prokazuje obecný přehled v klasické 
etnologické literatuře (Lévi-Strauss, Geertz), zdravou skepsi k "daným" pravdám či 
antropologickým autoritám i schopnost naznačit z drobností hlubší souvislost nebo mediální 
obraz Nepálu (příkladem budiž hned v počátku popisek k pražské výstavě fotografií). Kladně 
je třeba hodnotit rovněž autorův pobyt (a z toho plynoucí zájem?) v lokalitě, byť jej zcela 
správně odmítá považovat za náznak terénního výzkumu. Leč zmínka o termínu, v němž sám 
v Nepálu/Tibetu pobýval, by - alespoň myslím - na stránkách chybět neměla. 

Druhá kapitola seznamuje čtenáře s historií, geografií a obyvatelstvem regionu. Dotýká se i 
změn v transhimálajském obchodu a novodobé turistice, přičemž text doprovázejí i pisatelovy 
postřehy (prodej PVC pytle svědčícího o obchodním duchu Tibeťana aj.). Třetí část podává 
informace o etnické diverzifikaci způsobené nejen geografickými podmínkami, vztahem mezi 
výškovými pásmy a ekologickou nikou; diplomant chápe a vhodně pracuje s kategoriemi 
endo/exogamie, polyandrie, kastovním systémem, pojmy kmene, etnicity a vymezení jejích 
"hranic" (Barth). Zajímavostí je "úřední" vznik etnické kategorie Tamangů (s. 31). Čtvrtá 
kapitola spolu s pátou tvoří gros předkládané práce a obě části lze považovat za dovedně 
podané "mikromonografie" jednak Šerpů z Khumbu, a také Thakálijů, poskládané do 
pododdílů společnost, ekonomika, moderní kontext a adaptabilita. Etnografy zaujme údajná 
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tolerance Šerpů k nevěře, kterou však Thoma vysvětluje spíše jako Nzení dojnlll, kdy 
podvedený, podvádějící i nevěrná žena nechtěli vědci ventilovat skutečný konflikt. Zatímco 
informace o zemědělství (důležitost brambor), pastevectví (jaci a jejich kříženci; buddhistova 
radost z náhodné smrti masité potravy) či obchodu (máslo jako platidlo) spadají do oboru 
ekonomické antropologie, autor neopomíjí ani měnící se rozvolněný OBRAZ turisty (z 
dřivějšího silného, štědrého dobrdoruha až po psychotické Francouzky a Němky lačné lásky) 
a rovněž fyzickou adaptaci obyvatel na výšku (téma z ranku biologické antropologie). 

Z pasáží o kultuře Thakálijů zaslOUŽÍ zvláštní pozornost instituce rotační komunitní 
půjčky/investice dikur (o 10 až 30 členech), jež by si možná zasloužila zcela samostatnou 
studii. Zde lze doplnit, že podobná sdružení vznikají například v dnešní Indii, kde se členové 
postupně skládají na mobilní telefony, jak nedávno napsal časopis BusinessWeek. 

Thoma pracuje s kulturní dynamikou a kulturní systém nepojímá jako stacionární věc, tudíž 
"neoplakává" minulost. A o změnách v himálajských společnostech v závěru DP píše: 
" Tran.~formace .~erpské společnosti na nové podmínky je proces s otevřeným koncem. Pokud 
politická nestabilita Nepálu či tání ledovcll, nezpllsobí ekonomice Khumbu nenapravitelné 
škody, lze vzhledem k vysoké adaptabilitě šerpské kultury očekávat jeho šťastný pni běh ... 
ThakálUové úspěšně prošli tramformací z kmenové společnosti a stali se moderním národem 
integrovaným do etnické a politické struktury nepálského státu" (s. 90). Jako důležitý 
hodnotím závěrečný postřeh z hlediska aplikované antropologie: ,.Pokud mají být rozvojové 
projekty ú.~pěšné, je zapotřebi zajistit aktivní účast lidi, kterjm mají pomáhat" (s. 93). 

Resumé: 

Předloženou diplomovou prací Kulturní změna ve Vysokém Himálaji prokázal její autor 
Michal THOMA orientaci v problematice, schopnost zasazení textu do širšího rámce vědění i 
uvědomění si vlivu antropologického vlivu na zkoumané komunity. Kladně hodnotím úroveň 
jazykového projevu, nepopisný a přemýšlivý styl psaní; oceňuji též vzornou českou 
transkripci. DP též zaujme příkladným technickým zpracováním (včetně map), ale tím spíše 
lze litovat absence obrazové části. Tři čistě formální připomínky závěrem. Akademický úzus 
upřednostňuje jednostránkový tisk odborných prací, cize znějí nepřechýlená jména (Ortner, 
Benedict) a výtku lze mít k několika nejednoznačným citacím bez paginace (u odkazů 
Berreman, Vinding, Snellgrove), přestože jinde je autor zcela konkrétní. Proč? 

Plně doporučuji k obhajobě. 
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