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Předložená rigorózní práce se zabývá dějinami, kulturou a každodenním životem Amharů 

v Etiopii, cílem práce je tak „podat ucelenější obraz o společnosti, mytickém původu, kultuře, 

zcela specifickém amharském jazyce a tradicích“ (s. 9). Cíl práce byl splněn.  

 

Autorka si vytkla za cíl zmapovat různé historické, kulturní i duchovní aspekty života Amharů 

v Etiopii a hned na úvod je třeba podotknout, že práce splňuje měřítka kladená na zpracování 

rigorózních prací. Autorka shromáždila značné množství relevantní literatury, obohatila práci 

pestrým obrazovým materiálem, po jazykové stránce je dílo zdařilé, poznámky pod čarou 

přehledné. Na straně druhé však rigorózní práce obsahuje řadu sporných bodů či nedodělků, které 

by si patrně žádaly ještě jednu revizi.  

 

Zaprvé, autorka přistupuje místy k tématu poněkud staticky, možná až „pozitivisticky“, práce je 

tak povětšinou založená na popisnosti dějů a jevů. Na straně druhé je třeba ocenit snahu o 

teoretické vypořádání se s problematikou národa a etnicity, neb zde je hlavní „kámen úrazu“ 

v současných debatách mezi akademickou a „aktivistickou“ komunitou, střetávající se na linii 

vymezující esencialismus a konstruktivismus. Při jakémkoliv vypořádání se s problematikou 

etnicity, zejména pak v Etiopii, kde se stala předmětem nebývalé politizace, by tak mělo být 

přihlíženo k různým interpretacím etiopských dějin.  

 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol (nepočítaje úvod a závěr), z nichž za nejdůležitější 

považuji třetí, čtvrtou a pátou, které mají analytický potenciál a zasloužily by si po určitém 

doladění publikaci ve formě studie/studií. Nejvážnější připomínky mám k formální stránce. 

Především by si práce zasloužila jazykovou revizi, ale daleko nejvíc úpravu bibliografických 

odkazů (např. odkazy na jstor, apod.), které místy působí chaotickým dojmem. V každém případě 

se však autorce podařilo napsat kvalitní rigorózní práci a lze ji tak doporučit k obhajobě.  
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