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Diplomová práce Evy Svobodové představuje zďaňilý pokus o zdokumentování

hmotné a duchovní kultury malé etnografické skupiny nestinarů, žýíci v oblasti StrandŽa

v jihovýchodním Bulharsku. Poznatky uvedené v diplomové préni se opírají jednak o

sfudium odborné literatury a t*é o vlastní terénní qýzkum ve vybraných lokalitrích

jihovychodního Bulharska a sevemího Řecka. Etnografická ďata byla nskávéna

dotazníkovou metodou, vlastním pozoroviíním a roáovory s místními obyvateli.

Předmět stuďa předložené práce spočívá v dokumentaci specifických jevu duchovní

kultury, kÍeré prostupují celou strukturou tradičních i současných bulharských lidoých

obyčejů. Autorka přibliŽuje obřady, které jsou součástí rodoých, rodinných, v'.ýročních a

pracovních slavností církevního kďendaře. Zárovei se v předložené práci dovídríme o

tradičním oděvu nestinarů, hudebním folklóru, obětování svatým a kultu ikon. Autorka

získané poznatky současně komenfuje v paralele s řeckou větví nestinarů (anestenďi) a

na|ézápodobnosti a odlišnosti mezi nimi.

V uvedených lokalitích probíhď opakovaný terénní Yýzkum a byl spojen vždy

s krátkodobými pobyty, a tak se nabízí otávka, jestli tato skutečnost neď limitujícím

faktorem pro popis a interpretaci zvolené problematiky. V předloženém textu není

mnohdy patrrré, na kolik byly citovány literární zdroje a na kolik se jednrí o výsledky

získané z vlastního terénního ýzkumu. Z hlediska ýzkumných metod, předložený text

působí dojmem, Že uvedené informace byly získany spíše na zžkladé badatelova

pozorování. V předložené práci bych v textu uvítala odkazy na konkrétní iďormátory.

Lze ocetrít, Že diplomantka pro zpracování své práce čerpďa převráárě z bulharské

literatury. Využila své ýborné znalosti bulharštiny. Ke zvolenému tématu prostudovala

množství prací v bulharštině. Prokazuje dobrou znďost zahraničních autorů, která je

doplňována dobrou orientací ve svém obortr" Eva Svobodová vysfudovala jako drúý
obor slavistická sfudia se speciďizací bulharistika. Výzkum tak není pouze deskripcí

studovaných jevů' ale je zasazen do širšího kontexfu.

Z hlediska stanovených cílů lze konstatovat, že autorce se podďilo úkol splnit.

Autorka prokánala nejen schopnost se teoreticky připravit pro výzkum' ale také ho dobře

rcalizovat. Struktura práce je vhodně molen4 jednotlivé kapitoly na sebe logicky



navazuji. Práce je vhodně doplněna obrazovou přílohou, obsahující fotografie. Výše

uvedené připomínky by neměly ovlivnit výsledný přízilvý dojem z autorčina

badatelského výkonu. Téma Evy Svobodové v současné době nepatří k frekventovaným'

specializace na bulharskou problematiku je oproti ostatním tématum méně častrá. Práce je

nepochybně cenným přínosem ke zjišťování současného stavu duchovní a hmotné kultury

nestinarů" žijici v oblasti Strandža v jihovýchodním Bulharsku.

Diplomovou práci navrhuji hodnotit zniímkou velmi dobře.

V Praze dne29.5.2012 Mgr. Jana Štěpánková
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