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Diplomantka si z rozsáhlé kategorie rodinných obyčejů a zvyků zvolila ty, které jsou spjaté se 
svatbou, v tomto případě s kazašskou svatbou. Bezpochyby proto, že sňatkem vzniká ta 
nejdůležitější sociálně ekonomická a právní jednotka lrodina/, která ovlivňuje do značné míry 
život nejen dotčených jednotlivců, jejich rodin a příbuzných, ale i celého společenství. 

Řadu neobyčejně zajímavých a rozmanitých jevů lobyčejů, zvyků, magických praktik, 
doporučení, zákazů i příkazů daných etiketou/, spojených se změnou sociálního statusu 
zúčastněných jednotlivců a skupin zkoumala autorka jednak na základě odborné etnografické 
literatury zejména ruské Inapř. Kisljakov, Lobačeva ajl, ale i kazašské Inapř. Argynbajev/, 
jednak na základě terénních sond Isrpen 2008-účast na svatbě-Tasqala, rozhovory s několika 
respondentyl a autorka zde zúročila i vlastní vzpomínky z dětství /70-80 léta 20. století/. 

Předmět práce je koncipován poněkud velkoryse, autorka jej už v úvodu vymezuje poněkud 
skromněji a to časově druhou polovinou 19. století až do současnosti a teritoriálně oblastí 
západního Kazachstánu. V tomto časoprostorovém rámci, i tak velmi rozsáhlém, zkoumá 
autorka kazašskou svatbu. 

Diplomní práce Gulžan Dosšanove je rozčleněna do pěti kapitol, z nichž zvláštní akcent 
zasluhují kapitola 3. "Tradiční svatba"!14-57 I a kapitola 5. "Současná svatba"/58-77 I. Tyto 
části tvoří základ práce, ostatní pak její rámec. 
Autorka už v úvodu předesílá, že jejím záměrem je zkoumat svatební rituál a to tradiční i 
současný z obecného hlediska bez přihlédnutí k regionálním zvláštnostem. Aby však mohla 
relevantně určit obecné rysy kazašské svatby, musela by autorka studovat svatební rituál na 
širším území Kazachstánu. Z práce rovněž není patrné, ve které oblasti se nachází popisovaná 
tradiční svatba 2. poloviny 19. století, která je autorce základnou pro komparaci? Jde o svatbu 
Kazachů žijících nomádským způsobem života, nebo osedlých živících se zemědělstvím, či 
obývajících malé město či zprůmyslňující se velkoměsto? Autorka tak vytváří model tradiční 
svatby. 
Aby výsledky komparace nebyly zkreslené, je třeba srovnávat tradiční svatbu určité oblasti se 
současnou svatbou téže oblasti. Obávám se, že se tak v případě této práce nestalo. 

Kapitola "Tradiční svatba" obsahuje řadu sekvencí předsvatebního, svatebního a 
po svatebního rituálu pevně určených, dodržovaných, kontrolovaných a ztvrzovaných 
okázalými dary Inámluvy, kalym-výkupné za nevěstu, věno, "tajný příjezd" ženicha do aulu 
nevěsty, loučení nevěsty s domovem, svatební obřad v aulu ženicha spojený s odhalováním 
tváře nevěsty a obsypáváním nevěsty aj./. Pozornost je věnována svatební hostině Iskladbě 
jídel a její symbolice/, etiketě při stolování, oděvu, šperkům aj. Tradiční svatbu podmiňovala, 
jak autorka uvádí, i instituce domluvených sňatků a z ní vyplývající spoluzodpovědnost 
rodičů a příbuzných obou partnerů za uzavřený sňatek a jejich silná participace na 
ekonomickém zajištění svatby a po svatebního období mladého páru. Práce se dotýká i 
některých otázek obyčejového práva Isororát, levirátl. Komparací tradiční svatby a svatby 
současné zjišťuje sice autorka, které součásti svatebního obřadu zůstaly téměř beze změny, 
které se modifikovaly /změnily obsah či formul a které zcela zanikly, ale o příčinách těchto 



změn se dovídáme málo. Zjistit proměny svatebního rituálu v čase bylo i cílem předkládané 
diplomní práce. 
Práce obsahuje i drobné jazykové prohřešky. 
Přes výtky doporučuji diplomní práci Gulžan Dosšanove k obhajobě. 
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V Praze dne 13.9.2009 
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PhDr. Jaroslava Krupk~v~ ÓSc. 


