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K. Rešetarová se ve své bakalářské práci zabývala problematikou svátků a slavností, které
jako součást svého života v České republice slaví a dodržují noví ruští imigranti, přesněji občané
Ruské federace, kteří se do republiky přistěhovali po roce 1990. Tímto tématem vstoupila do
spolupráce s výzkumným týmem, který se na FHS UK zabývá problémem společenské funkce
festivit, jejich úlohou v životě migrantů a výpovědní hodnotou pro posouzení procesu integrace
nově příchozích ruských občanů. Přes zdánlivou jednoduchost si zvolila téma pro zpracování
obtížné. I když zejména v 90. letech 20. století se festivita stala téměř módní otázkou ve
vědeckém výzkumu historiků, etnologů a antropologů, problém festivit jako ukazatele
začleňování migrantů do přijímací společnosti v podstatě formulován nebyl.
Koncepci práce K. Rešetarová vybudovala na předpokladu, že skladba svátků, které
imigrant slaví v přijímací zemi, a také jejich scénář, průběh oslavy i skladba účastníků jsou do
značné míry ovlivňovány strukturou rodiny (sociální, etnickou, generační, generovou),
příbuzenské skupiny přítomné v přijímací zemi a společenskými vazbami na vlastní imigrační
skupinu i většinovou společnost. Z této pozice přistoupila k interpretaci poznatků získaných
vlastním terénním výzkumem v Karlových Varech, městě s druhou nejpočetnější skupinou
imigrantů z Ruské federace v ČR. Na základě výpovědí devíti informátorů, vysokoškolsky
vzdělaných lidí s různým městem původu a různou pozicí na českém trhu práce, se jí podařilo
definovat pět „modelů“ přístupů ke svátkům, které slaví v Karlových Varech. Autorka tyto
„modely“ váže na migrační „příběh“ (přesněji na velikost rodiny v ČR, kontakt s většinovou
společností a vlastní komunitou, kontakt dětí s příslušníky většinové společnosti, kontakt se zemí
původu, přítomnost Čecha v rodině). V rámci definovaných pěti „modelů“ zohlednila závaznost
skladby festivit slavených v průběhu kalendářního roku, přístup k uchovávání jejich výchozí
podoby a způsob i příčiny jejich obohacování a transformace vlivem většinové kultury. Na
sledovaných devíti případech se jí podařilo ukázat, že skladba rodiny a kontakty rodičovské
generace i generace dětí s okolní společností ovlivňují strukturu i vlastní podobu slavených
festivit. Podařilo se jí ovšem také ukázat, že její informátoři se nezříkají festivit, které slavili
v městech svého původu, a budují na nich i vědomí své kulturní osobitosti. Jedinou omezující
skutečností jejího výkladu je dosud malý vzorek informátorů, na jehož základě své závěry
vybudovala.
Velkým kladem předložené bakalářské práce je využití nejen literatury teoretické, ale i
literatury, která se zabývá ruskou komunitou etablovanou v ČR po roce 1990. Právě v rozsahu
znalosti a využití literatury, která pojednává o ruské komunitě a předmětu řešené problematiky,
překračuje práce K. Rešetarové standart většiny bakalářských prací obhajovaných na FHS UK.

Za šťastné považuji zařazení přílohy 2, přesněji zařazení přehledu svátků slavených v Rusku do
samostatné přílohy.
Určité rezervy jsem naopak zjistila ve způsobu a jednotnosti citací literatury.
Neporozuměla jsem tabulce 3. U smíšených rodin a manželství bych doplnila slovo etnicky.
K. Rešetarová ve své práci prokázala, že si dovede položit výzkumnou otázku, shromáždit
data k jejímu řešení, tato data analyzovat a vyvodit obhajitelné závěry. Předložená bakalářská
práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných prací. Doporučuji k obhajobě a
hodnotím ji na rozhraní výborné a chvalitebné.
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