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Práce paní Gulžan Dossanové má, jak už říká její podtitul, dvě doplňující se roviny. 
Rekonstrukce tradiční kazašské svatby je založena na dobře vybraných publikacích, převážně 
ruskojazyčných, zatímco svatba současná je přiblížena z největší části pomocí terénního 
výzkumu a kvalitativního dotazníkového šetření. Je samozřejmé, že obě části propojuje 
obecná teoretická literatura a částečně i vybrané internetové zdroje. 

Autorka pojímá (kazašskou) svatbu jako klíčový životní rituál jednotlivců a zásadní 
zásah do příbuzenského systému jejich rodin, široce rozvětvených a ve vztahu k obřadu v 
dnešním chápání silně patriarchálních. 

První a obsažnější úsek práce nutně musí být kompilativní. Svatba v tradiční pastevecké 
společnosti, viděná očima většinou ruských etnografů, zde vystupuje jako fenomén, který 
vykazuje značnou odolnost vůči společenským změnám v době před i "postsovětské". Tuto 
vlastnost si podle autorky udržuje i v současné situaci, kdy dochází k obrovským 
celospolečenským a kulturním změnám. Svatba se stává momentem, kdy je možno se vrátit ke 
starým tradicím. Revitalizační snahy, které autorka zaznamenává, se týkají nejen 
rekonstruovaných obřadů samotných, ale samozřejmě i symboliky jídel, oděvu a darů i 
slovesné stránky obřadu. Příznačné je, že funkce (islámského) náboženského rituálu je 
v sekularizované společnosti odsunuta do pozadí. 

Myslím, že diplomantce se podařilo vystihnout synkretičnost soudobé svatby vesnické i 
městské a nutné posuny, které vyžaduje změna životního stylu. Možná větší, výraznější 

zdůraznění proměny obsahu a setrvalosti formy by práci ještě zkvalitnilo, tím spíš, že proces 
probíhá diferencovaně a jednotlivé části obřadu reagují různě. Autorka si tuto skutečnost 

uvědomuje, ale ne vždy ze získaných reálií vyvodí obecnější závěry. Nejlépe se jí to podařilo 
při analýze darů, které si mezi sebou vyměňuje příbuzenská skupina nevěsty a ženicha. Jejich 
hodnota zůstává na maximální možné úrovni jakou si účastníci mohou dovolit (prakticky na 
hranici zruinování). Sortiment darů odpovídá potřebám a zájmům současného člověka 

(automobil místo velblouda). Z toho autorka velmi správně odvozuje, že sociální postavení 
snoubenců je limitováno nejen velmi přísným výběrem vzhledem k vzájemnému příbuzenství 
(tabu "do sedmého kolena"), ale i tím, že jejich rodiny musí mít stejný sociální status. K tomu 
pak přistupuje oficiální souhlas rodičů, kteří svatbu financují. Za takových okolností se, 
narozdíl od autorky, domnívám, že sňatek z lásky může být jen výjimečným jevem, ale to je 
záležitost, která už přesahuje vlastní vymezení práce a může být podnětem k diskusi. 

Jako velmi zajímavé se jeví i další okrajové postřehy, například tendence vstupovat do 
manželství ve zralejším věku, žít samostatně nezávisle na rodičích (nikoli s partnerem 
v neoficiálním svazku), cožje typické i pro vzdělané ženy, atd. 

Paní Ing. Dosšanová napsala zajímavou práci na dobré odborné úrovni a v této 
souvislosti je třeba ocenit i její nemalé jazykové schopnosti. Práce vyhovuje požadavkům na 
diplomovou práci kladeným a doporučuji ji k obhajobě s předběžným návrhem hodnocení 
velmi dobře. 
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