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Předkládaná diplomová práce se týká tradičního mongolského oděvu, svým 

zaměřením je čistě etnologická a popisná, nicméně obsahuje i kapitoly přesahující 

tento rámec.  Historický vývoj oděvu u etnik pobývajících ve zkoumaném  areálu 

doplňuje čtenáři nezbytná fakta, stejně tak duchovní rámec poskytují ač kusé, 

nicméně důležité poznámky o zvycích spojené s oděvem. V tomto směru se práce 

nedotýká dalších oblastí, např. oděvu ve folklóru apod.  

Autorka čerpá z bohaté literatury jak světové tak i mongolojazyčné, čímž prokázala 

dobrou jazykovou erudici. V dosavadním mongolistickém bádání bylo téma 

mongolského tradičního oděvu opomíjeno a neexistuje zatím celistvá etnologická 

práce, která by podobným způsobem, jak to provedla diplomantka, mongolský oděv a 

jeho varianty zpracovala.  

Je třeba vyzdvihnout a ocenit i vlastní výzkum Veroniky Havlíčkové v Náprstkově 

muzeu, kde zdokumentovala a podrobně popsala 50 dostupných textilních exponátů 

z celkového počtu 153, tedy téměř jejich třetinu. Na základě dobových fotografií se 

pokusila rekonstruovat historický vývoj mongolského oděvu se všemi jeho detaily a 

doplňky a dochází často i k novým závěrům.  

Jádro práce tvoří kapitola zabývající se popisem tradičního oděvu u jednotlivých 

mongolských etnik, ale i etnik nemongolských, žijících však na mongolských 

územích. Velmi bohatý obrazový materiál vhodně a názorně dokumentuje konkrétní 

popis jednotlivých kusů šatstva a jeho oděvních doplňků včetně obuvi. Následuje 

popis šperků a mužských náčiní a tabatěrek. 

Velmi pěkná je také kapitola zabývající se tradičním zpracováním materiálů, detailně 

je popsána a zdokumentována výroba plsti. Celou práci zakončuje diplomantka 



přílohami fotografií zkoumaných exponátů a terminologickým mongolským 

slovníčkem s překladem do češtiny. 

Práce je přehledně členěná, obsahově kompaktní a zcela jistě novátorská. Snad 

jediné by se dalo v budoucnu poněkud vytříbit, a to stylistická úroveň textu. 

Práce splňuje všechny náležitosti práce diplomové, a proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji známku výbornou.  
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