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     V předložené diplomové práci  se Eva Svobodová  soustředila na problematiku způsobu 

života a kultury etnografické skupiny nestinarů v jihovýchodním Bulharsku. Přitom 

diplomantka provádí menší komparaci s obdobnou skupinou v Řecku.   Klade si rovněž 

některé teoretické otázky: například jak charakterizovat tuto sociální skupinu, jejíž identita 

spočívá mimo jiné na náboženském základě. Dále autorka nastiňuje určité rysy kultury, a to 

jak materiální, tak duchovní, které odlišují tuto skupinu či minoritu od většinové populace. 

Diplomantka  dosti zdařile postihuje rituály, které jsou součástí  rodinného a výročního 

obřadního cyklu. Zajímavě pak vypadá autorčina analýza nestinarského tance na 

rozžhavených uhlících, který se v mnoha případech již několik let stává atrakcí v turistických 

destinacích v okolí Burgasu.  Do hry vstupují i obětovaná zvířata a společné obřadní hody 

(trapeza). Jak vystižně autorka ukazuje, odlišnost této skupiny se zakládá též na specifickém 

oděvu, kroji. 

     Vysoce je nutné hodnotit tu skutečnost, že v závěrečné práci magisterského cyklu autorka 

projevuje úpornou snahu přímo detailně obsáhnout zvolenou problematiku. Je možné říci, že 

cíl práce je vcelku úspěšně splněn zvláště s pomocí bohaté odborné literatury předmětu.    

 Za pozornost stojí, že diplomová práce je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly, 

v nichž se postupně podává plastický obraz sledované etnografické skupiny. Autorka těží 

nejen z reprezentativní literatury předmětu, nýbrž  také uskutečnila vlastní  terénní výzkum. 

Jak již bylo naznačeno, přínos práce lze spatřovat mimo jiné v detailní analýze.  

Přece jen při podrobném čtení diplomové práce lze objektivně zjistit některé menší 

nedostatky, ovšem ne meritorního rázu. Tak  autorka mohla více využít svého výzkumu 

především v citacích respondentů. Jinak po formální stránce mohla být práce stylisticky 

vytříbenější.     

Celkově lze konstatovat, že Eva Svobodová ve své diplomové práci  osvědčila schopnost 

získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že umí pracovat ve zvolené 

oblasti studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená práce je vhodně 

provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. Protože autorka podala 

velmi dobrý badatelský výkon, práci lze přijmout jako vhodný podklad k obhajobě.  

 Závěr: Práce vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení známkou velmi 

dobře.     
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