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PředloŽený materiál se skládá ze 2 části - z textu diplonror.,é práce a z llltlrovéhcl
dokumerrtu ve tbrmě antropologického seriálu obsahujícího 3 díl5l. natočerlé l'leteclr 2009_
2011 v oblasti l,ýchodní Slovenska v obci Palota.

Text diplornové práce je teoretickou statí, reflektující problematik11 1'1'mezení
etnografického či antropologického filmu. kognitivních přístupů poiatých intcrdiscipLinárrrě
(psychologie" antropologie. sémiotika, filmová věda) a vztahu.iící t,vto polrled1' rla Sanrottliltt
zkušenost autora při realizaci filmů Íumenge I, II, III. Filmová série r'rení r'í'stupet-l-t z lerénníhtl
výzkunru. ale je jeho samotným předmětem. Milan Durňak si klade h1'potézu. zda.ie Íbrnla
antropologického seriálu ve filmové podobě nejvhodnější formotr pro atralí'ztr ltogrritivnícl'r a
sénriotických systérrrů (a modelů) nejen primárně v antropologii. ale i r'dalŠíclr .1iŽ r'ýŠe
uvedenÝch oborech. To si v závěru také potvrzuje.

PředloŽený materiál by mohl být prezentován jako přeclmět itlstitlrcionálně
Vymezované vizuální arltropologie, ale tuto kategorizaci se dle rného trázcrru zela oprávrlěně.
snaŽí Milan Durňak zproblematizovat a rozmělnit hranice jednotlivých ..l'ědních c1isciplín"".

Hodr-rocení rnateriálu předloŽeného k obhajobě je poněkud sloŽité. Jak N4ilarr Dtrrriak
v úvodu i závěru uvádí. filmovou sérii tumenge nepovažuje ani za př'ílohu tertu diplomot'é
práce. ani za její podkapitolu. Současně je ale na obalu DVD uvedeno. Že fllnl je sotrčástí
diplomové práce a je její přílohou. Film je podle Milana Durňaka ,,konkréÍntltt ,štútliott o
intereÍniclgic'h vzt'uhoch v obci Palota s vcičším dórazom na stlcio-kultút'nu ptl:íciu t'óm'skaf
o,sady. iej obyvctte l'ov, ich individuťilnych rolí a pozícií, a zároveň o lotl1, uké implikticie
prindšct etnogrctficlry záulent o tieto skutočnosti, ako sa mení s'lttlt.t.s l,í:,sktmníktt y lcr'énc,
azároyeň je rl hl'ac{an[ korektných.foriem záznamu všetlqlch ÍýchÍo recilií'" (y'iz' zár'ěr)
V samotném textu odkazuje na vybraná problematizovaná témata sp.iatá s..kognitir'nínl
přístupem" (například interpetace a reprezentace) ve své Íilnrové sérii.

Filmovou sérii a text tak lze považovat za výpověd' autora o mctodcllogii a na zirkladě
tohoto spojeníje tak snad i posuzovat.

Diplonlová práce (text) je vynikajícím vhledem do autorem interclisciplinárně
vytyčené problematiky. pouŽití literatury odráŽi autorovu znalost současrlélro pozr-rání r.izLrální
antropologie (doportrčLrji ještě přidat inspirativní Experimenlal I)rhnogl'tryhy ocl C]atherine
Russell. Duke University Press, Durham and London 1999).

Série filmů je samostatnou kapitolou a hodnocení samotných Íllrrlťl bez nár''aznosti tlit
text není vhodné. .Te výpovědí o problémech, se kterými se setkává trejen arrtropolog při

',realizaci 
yý'zkumu V terénu", ale kdokoliv při vstupu či ,,překračor'ání'' lrulturtlč či sociálně

vymezeIlých hranic. Ste.ině tak je výpovědí o moŽnosteclr techniky' a clor,'eclnostech
a záměrech alttora s technikou pracovat. Filmová série podle mého názoru r.'ý'borrlě poukazu.je
na změnu statusu. situačních rolí, problematiky sebereflexe, ale i ve zjevrré Sllaze aLltora po
moŽnostecli natáčených ovlivnit její Íinální podobu' v sobě nenese .|asné potvrzení autclrclr''l'
proklan-race: ^,('hceme spravit'.film o včis a hlavne pre vás, tak aby,yuyúm ptičil. '' DonlIrír,án't
se. Že tento zán-rěr. který je metodologicky zohledněn ve všeclr 3 čtrstech rťrči ronlskínl
obyvatelům obce, by bylo potřeba doplnit o čtvt1ou část. Ta by rlohla být nretocltllo-uickr'
zpracována zcela jinak. a to například sérií řízených či polořízených rozlrovorú se r'Šenli
aktéry o vývoji vzájemných vztahů mezi všemi účastníky natáčení.



Z hlediska nletodologického obecně povaŽuji za nejproblematičtější dvě záleŽitosti.
a to dosti podstatné" které by práci zajisté dodaly velmi důleŽitý'kontext:

l. absence .iakékoliv informace autora vysvětlující svůj vztah k lokalitě a z toho
r.1'plýr'a.iící přístup do terénu. či otevřenost obyvatel obce (přestoŽe z filmů při jedné zmínce
r'1'piyIre. Že atutor z lokality pochází, stejně tak schopností autora hovořit s obyvateli místním
clialekterll). Zde b.v b.vlo velmi zajímavé zaznamenat reakce .,neromských obyvatel" na
.llltoro\'o ".př'ekračor'árrí sociálních hranic" samotným natáčením v romské osac1ě (toto by
rnolllo být také sc'lučástí 4. dílu).

2. ne.jasnost o přítomnosti různých badatelů a důvodu jejich přítomnosti v romské
osadč. I3ylo rlatáčetrí tumenge I součástí týmové práce a další díly jiŽ rie? Co ostatrrí studenti
etr,ologie? zkoumali? B1,li jen doprovodem autora? Jak se měnila pozice autola, kdyŽ byl
r,'terénr't sátrl. oproti tomu. kdyŽ byl ve skupině? .Iak Milan Durňak v textu naznačuje.
sebereprezentace se lišila v závislosti na přítomnosti jiných. ale již dále nespecifikuje.

Z hlediska etického by se jistě mnohým antropologům zejména ze ,^západního světa",

.icr,'il úvc.,d Í.tmengc I za porušení etických norem. Týká se odpovědi natáčecího týmu
rotnskÝtn ciětern tla clotaz. zda je natáčejí tak, že netočí" ale ve skutečnosti kamera sice
nezerbírala satncltrlťL ob1'dlí. ale natáčela pohyb romských dětí čekajících na příiezd autobusu.

Musíln clodat. Že moje schopnost porozumění Íumenge III byla limitována mou
jaz1'kovou zpťrsobilostí někteým rozhovorům jsem téměř nerozuměla a dění jen odvozovala
na záliladě ..r'lastníclr ltognitivních znalostí". Toto není výtka vůči autorovi. naopak odráži

.jeho dotazor'átlí Se po nloŽnostech a limitech interpretace a mohla b"" bý součástí 4. dílu.
Ste.jně tak b1 nlě za.jínlalo. co Íumenge znamená.

Z hleciiska Íbrmálního ie diplomová práce zcelabez problémů.
PřecllclŽená diplomová práce je velice zajímavým a na české poměry

inor'atil'nínr zr experimentálním přístupem, kteý je potřeba vysoce ocenit.
trr'alo zpracor'ání clhroIrlné mnoŽství času.

Na základě výše uvedených připomínek a pro motivaci autora k ..dotaŽení" či
pokračor,ání sr,ého nápaditého projektu doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hoc1nocení

r''elrr-ri dobře.
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