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Předložená diplomová práce je členěná do osmi oddílů včetně úvodu a závěru. 

Samotná diplomová práce začíná popisem běžného mongolského tradičního oděvu – deelu – 

tak, v jeho moderní podobě, které je s drobnými variacemi dodnes populární u většiny 

mongolských etnik. Autorka do detailu popisuje střih oděvu a praktický účel jeho součástí 

v kontextu mongolského tradičního života.  Tato kapitola je vyčerpávajícím shrnutím 

vlastností kočovnického oděvu, který, stejně jako další aspekty kočovnické materiální kultury, 

kumuluje co největší množství funkcí při zachování jednoduchosti a skladnosti. 

Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem kočovnického oděvu. Diplomantka 

shromáždila maximální množství sekundární literatury a informace velmi užitečným 

způsobem shrnula a roztřídila. Do přehledu zahrnula i indoevropské kočovníky – Skyty, čímž 

poukázala na velkou blízkost materiální kultury kočovníků bez ohledu na jejich genetický 

původ. V této kapitole se autorka dále podrobně věnuje oděvům asijských Hunů, turkických 

etnik a historických předků Mongolů. Oděvy z doby Mongolské říše a mandžuského období 

jsou rozpracovány s obdivuhodnou pečlivostí a doplněny množstvím názorných ilustrací.  

Třetí kapitlu tvoří přehled a popis tradičních oděvů čtrnácti mongolských etnik a dvou 

turkojazyčných etnik žijících na území Mongolska. Přehled je opět ilustrován vynikající 

obrazovou dokumentací. 

Čtvrtá kapitola je věnována obuvi a oděvním doplňkům, které hrají zejména v kočovnické 

kultuře významnou symbolickou a rituální roli. Je třeba ocenit především užitečný a 

vyčerpávající přehled mongolských pokrývek hlavy a popis množství druhů mongolských 

šperků s jejich rituálních významů. 

V páté kapitole nelezneme stručný popis oděvů, které autorka vybrala jako rituální. Kromě 

charakteristiky oděvu šamanů a buddhistických mnichů je zajímavé upozornění na oděvní 

zvyklosti související se svatou a pohřbem.  

Poslední, šestá kapitola obsahuje velice cenný popis tradičního zpracování kůže a výroby plsti. 

Diplomová práce Veroniky Havlíčkové je přínosnou etnografickou prací na téma, které je 

v kontextu české mongolistiky zcela nezpracované, ale je také velmi málo prozkoumané 

v kontextu mezinárodním. Práce je rovněž vynkajícím základem pro hlubší interpretaci 

především ve smyslu symboliky, rituálních významů a dalších kulturních konotací tradičního 

kočovnického oděvu. 

Celá práce je pečlivě a přehledně rozčleněná a napsaná velice čtivým stylem, který umožňuje 

čtenáři vstřebat množství detailů. Doporučovala bych publikaci práce nebo jejích částí 

v médiu dostupném české veřejnosti. V podkapitolkách o Kazaších a Chotonech by v tom 

případě bylo vhodné zmínit, že se jedná o muslimská etnika, s čímž mohou souviset některá 

specifika jejich odívání. Rovněž by bylo zajímavé zmínit například vlivy, které v historii 

působily na oděv Kalmyků. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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