
Posudok školiteľky diplomovej práce

Bubulína Spanosová:Sentiment and Manifestation of Greekness in Czech Republic

Cieľom posudzovanej práce  je analýza  konštrukcie  „gréckosti“ Grékov a Grékyň, 

ktorí žijú v Českej republike, podmienok a stratégií , ktoré vyvíjajú/ nevyvíjajú 

smerom k vlastnej etnickej skupine. 

Typickou charakeristikou posudzovaného textu je určitá informačná a kvalitatívna 

nevyváženosť. Pôvodný výskumný zámer sa mne i Bubulíne Spanosovej hľadal 

ťažko, zvažovali sme problematiku gendrových diferenciácií v prostredí gréckej 

komunity, antropológiu jedla a problematiku etnických potravinových obchodov.  

Autorka sa nakoniec rozhodla zvoliť si pomerne obtiažnu výskumnú stratégiu: 

analýzu „vytvárania gréckosti“ /s akcentom na inštitucionálne podmienky v Českej 

republike/.   Toto zameranie sa jej v teréne rozrástlo i o ďaľšie parametry, ktoré sú  

v ďaľšich generáciách migrantov konzervované v tzv.kutúrnych jadrách /jazyk, 

jedlo a religiozita/. To jej na jednej strane poskytlo rôzne perspektívy na skúmaný 

problém, na stranej druhej text kvalitatívne segmentovalo.  

Podobne problematickú  vnímam i matodologickú stránku posudzovanej práce. 

Domnievam sa, že niektoré tvrdenia autorky stoja skôr na jej vlastnej prežitej  

/intuitívnej/ skúsenosti, ako na terénnych dátach. Miestami dáta v terénu vyznievajú 

ako anekdoty /typu jedna pani povedala..../.Na strane druhej je autorka vďaka 

svojej pozicionalite /ktorú v metodologickej časti podrobne rozoberá/ citlivá na 

zmeny, ktorými si prešla staršia generácia Grékov v ČR. 

Zaujímavé zistenia prináša diplomová práca v časti Greek Communities as 

Institutional Transmitters of Grekness, v ktorej sa snažila ukázať politizáciu a 

inštitucionálne vytváranie gréckej „menšiny“. Bubulína Spanosová popisuje 

stratégie, ktoré vyvíja štát na danú menšinu, finančnými dotáciami  utvrdzuje jeho 



predstavu o „gréckosti“ a „tradičnosti“, ako nutnej /esencionálnej/ potrebe tejto 

komunity.    

Ako prínosnú vnímam i kapitolu religiozita /téma v etnografii menšín u nás 

marginalizovaná/. Vďaka histórii príchodu gréckej komunity / prevážne 

ateistických komunistov/,  je vysporiadavanie sa s náboženskou tradíciou nesporne 

zaujímavé. Domnievam sa že v tejto časti sa Bubulíne Spanosovej podarilo asi 

najlepšie skĺbiť „hlasy informátorov“, analýzu dát z terénu a ich relevantné 

teoretické interpretácie.   

Posudzovanú prácu hodnotím ako veľmi dobrú.
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