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Autorka  diplomové  práce  se  zaměřila  na  fenomén  skotských  her  z  antropologického 
hlediska,  na  tomto  konkrétním  případě  se  pokusila  definovat  aktuální  problematiku  kulturní 
identity. Za cíl práce si zvolila přiblížit tématiku skotských her a uvést tyto hry do kontextu skotské 
kulturní identity. Skotské hry především vnímá jaké důležitý aspekt skotských dějin a poukazuje na 
roli her v budování skotské identity. Jak sama zmiňuje, jedná se o první komplexnější text věnující 
se této problematice v českém jazyce, což také považuji za velký přínos této práce. 

V diplomové práci podává ucelený pohled na vznik, vývoj a současný stav skotských her ve 
Skotsku, ve světě i v naší republice. Hry a jejich kořeny dává do souvislosti s klanovým systémem, 
skotskou kulturou a historií, která je pro pochopení této tradice a jejím vazbám na kulturní identitu 
nezbytná. Dále se věnuje rozvoji moderních skotských her od konce 18. století do současnosti a 
konkrétně popisuje jednotlivé disciplíny her. 

V závěru práce autorka věnuje pozornost samotnému problému kulturní identity a reflektuje 
ji na příkladu skotských her. Všímá si, na čem je skotská kulturní identita vystavěna. Dochází k 
zajímavému zjištění, že „tradice, které utváří tuto identitu, která je po celém světě vnímána jako 
typicky skotská, byly do jisté míry „vymyšlené“ či „upravené“ v průběhu 19. století.“ „Dnes jsou to 
právě skotské hry, které … představují a reprezentují Skotsko a jeho kulturu.“

Při svém výzkumu autorka vycházela z odborné anglicky psané literatury a podařilo se ji 
nastudovat dostupnou odbornou literaturu k tomuto tématu. Zásadní informace při zkoumání vztahu 
mezi  skotskou  kulturní  identitou  a  skotskými  hrami  získávala  z  konkrétních  rozhovorů  a 
korespondence se skotskými i zahraničním organizátory skotských her.

Struktura práce je logická a témata na sebe navazují. Použité metody jsou adekvátní. Práce s 
literaturou včetně používání citací je na velmi dobré úrovni. Ocenit je třeba stylistickou úroveň. 
Nutné je zmínit i aktivní samostatnou práci autorky, iniciativu a zájem o kvalitní zpracování. 

Autorka  prokázala  schopnost  samostatného  odborného  bádání.  Po  odborné,  grafické  i 
formální stránce je práce velmi kvalitní a nadstandardně odpovídá požadavkům kladeným na tento 
typ textu.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě  a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
Vzhledem  k  vysoké  úrovni  práce  a  přístupu  autorky  během  zpracovávání  navrhuji  uznat 
diplomovou práci jako práci rigorózní.

Otázka k obhajobě: 
Objasněte  výhrady  některých  badatelů,  že  dnešní  tradice  a  skotské  kulturní  symboly  jsou 
„vymyšlené“. Jsou skotské hry schopné reflektovat skotskou kulturní identitu? 
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