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Pavla Žvachtová přepracovala a rozšířila svou diplomovou praCl na praCl 
rigorózní. V centru její pozornosti je jedno z tradičních etnologických témat, strava jasně 
profesně a lokálně vymezené skupiny. Toto téma je zakomponováno do širšího historického a 
sociálního rámce a dovedeno do současnosti. 

Autorka vychází, vedle dobře sestavené bibliografie, archivních pramenů a 
dokumentů z muzejních sbírek především ze svých dlouhodobých a opakovaných terénních 
výzkumů (2000 - 2006). 

Partie, které zachycují historický vývoj regionu, mají zpočátku přirozeně 

kompilativní charakter. Je to hlubší seznamování s tématem z hlediska historického, 
kulturního a demografického. Čím víc se však autorka přibližuje k současnosti, tím víc se 
opírá o prameny, které získala na základě vlastní heuristiky a terénní práce. 

Osobitý přístup výrazněji vystupuje ve čtvrté kapitole nazvané Kolektivní identita 
- profesní identita. Autorka kombinuje sociologický pohled a historické reálie s doklady, 
které získala z terénu. Tyto vlastní materiály se snaží interpretovat z etnologického 
(antropologického) hlediska. Celkem zdařile postihuje specifika mužského kolektivu, jeho 
stratifikaci, soudržnost, tradice a jejich proměny, vnější projevy všedního i rituálního 
charakteru. Zaéhycuje změny postavení horníků jak na základě demografických dat, tak i 
individuálních komentářů a interpretací jednotlivých respondentů. Významný, pro hornickou 
profesi prakticky drastický sociální posun nastartovaný v roce 1989 je zachycen v široké škále 
pohledů a dobře vystižen. 

V takto široce založeném rámci představuje pak autorka vlastní téma, stravu 
hornických rodin a stravu samotných horníků na pracovišti. Je třeba podotknout, že první část 
problematiky byla v minulosti studována, bylo tady o co se opřít a provést komparaci na 
základě vlastních pozorování. Ve druhém bodě je zaměření autorky originálnější, byť nedošla 
k žádným šokujícím objevům. Rozhodně se jí však podařilo zdokumentovat vedle běžného 
jídelníčku, stravovacího zázemí na šachtách a jeho proměn a vedle návštěv hostinských 
zařízení i některé "alimentární excesy", typické pro drsnější projevy mužského humoru jak 
uvnitř kolektivu, tak i mimo něj. 

Při analýze rodinného stravování vychází autorka opět z historické perspektivy, 
všímá si sociálních a genderových momentů, role žen v domácnosti a hospodářství 

(samozásobitelství), jejich zaměstnání, upozorňuje na "cykličnost" jídelníčků, dostupnost 
jednotlivých surovin, věnuje pozornost zdravotním aspektům i tomu, co by bylo možno 
nazvat "kulturou nakupování" v historickém průřezu. 

Práce je doplněna velmi pěknou a bohatou přílohou, která je sama o sobě cenným 
dobovým dokumentem. Ve srovnání s autorčinou diplomovou došlo k významnému posunu, 
tento text i práce jako celek je kvalitnější, dobře napsaná a plně ji doporučuji k obhajobě. 

Praha, 15. března 2009 
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