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Autorka si zvolila pro svou diplomní práci stravu. Ta představuje nejelementárnější životní 
potřebu člověka a náleží k nejdůležitějším oblastem materiální kultury. Studium stravy 
z nejrůznějších hledisek patří i v přítomné době k velmi aktuálním tématům. Ukazuje se, jak 
skladba stravy a stravovací návyky ovlivňují každodenní život, ale především zdraví 
jednotlivce a celé společnosti. 

Téma diplomní práce je vymezeno velmi široce, územně zahrnuje Podkrkonoší. časové 
zakotvení v minulosti je ale dosti nejasné, je však dovedeno až do přítomnosti. 
Předkládaná práce je založena na studiu odborné literatury, zejména však na terénním 
výzkumu, sestávajícím z dotazníkového šetření a rozhovorů s respondenty 

Práce je koncipována do deseti drobnějších kapitol. Je uvedena charakteristikou terénního 
výzkumu, bližší data o místních kronikách však chybí. Oba tyto primární zdroje by měly být 
pro autorku těmi stěžejními a poznatky z nich získané představovat její přínos ke 
zkoumanému tématu. 
Dílčí části práce tvoří jednak kritika pramenů a literatury Ikapitola II.,8-9 - sem by náleželo 
také zhodnocení terétmího výzkumu a studovaných kronik!, jednak vývoj osídlení Ikapitola 
III., I 0-l3/, zejména však zdroje obživy Ik _pitola IV., 13-16/, příležitostné zdroje potravin, tj. 
lov, čižba, rybolov, sběr lesních plodú Ikapitola V., 16-19/, zemčdčlstvÍ, kam autorka řadí 
rolnictví, budní hospodaření, ovocnářství a brambory Ikapitola VI., 20-27/. Tady je třeba ptát 
se, proč autorka pod zdroje obživy nezahrnula rovněž "příležitostné zdroje potravin" a 
"zemědělství"? A proč nejsou brambory zařazeny do subkapitoly "rolnictví"? 
Prostoru pro vaření a jeho vývoji Ikapitola VII., 27-321 věnuje autorka náležitou pozornost, 
poukazuje na změny v interiéru kuchyně lotopného systémul a z nich vyplývající změny 
v technologii vaření. 
Všechny tyto části však tvoří jen historický, teritoriální a věcný rámec hlavním částem práce 
Ikapitolám VIII., IX. A X.! nazvaným "Tradiční strava" /32-61/, "Vývoj stravování po roce 
1948" /62-67/ a "Současný stav" /68-80/. Koncepce těchto částí je analogická, zabývají se 
stravou jak všední, tak sváteční a stravou výročních i rodinných svátků. Komparací 
jednotlivých období autorka zjišťuje, např:'k jakým změnám došlo a dochází v sortimentu 
potravin, ve skladbě stravy a způsobech její přípravy, i v jakých směrech si stravování ve 
zkoumané oblasti zachovalo tradiční rysy. Přes n-ěkteré autorčiny analytické postřehy 
lunifikacc stravy svátečních dní, ženami akceptovaná "tradiční role" v ku~hyni, dlouhodobý 
vliv města aj.!, které vyplynuly z autorčina studia a výzkumu, převažuje v práci popisnost. 

.Tc překvapivé, jak málo autorka vytěžila z terénního výzkumu, tj. z informací od více než 50 
rcspondentů. Očekávala bych četné citace výpovědí respondentů v textu práce. Z práce se 
autorce jaksi vytratilo německé etnikum. /' 
Přes výtky oCeňtiji terénní výzkum, a i když byl autorkou využit jen zčásti, může být 
základem pro další práci. -------'. . 
Diplomní práci dopomčuji k obhajobě a navrhuji ocenit ji známkou "vclmi,dol~". Cď~: 
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