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Kalmycká problematika není v českých společenských vědách příliš často tematizována. Pokud se tak 
v poslední době dělo, jednalo se především o zaměření na a/ současnou situaci Kalmyků a kalmyčtiny 
(kupř. v kontextu snah o revitalizaci jazyka); b/ t
2. světové války. V daném kontextu je tak možno pochvalně kvitovat, že prizma zvolené K. 
Lachmanem, tj.: „studie mající za úkol postihnout historický vývoj 
na kalmyckém etnickém základě“
Kalmycké republiky v rámci Ruské federace“

Autor se v daném kontextu pohybuje 
velké množstvírelevantních fakt a souvislostí. Prokazuje značnou sečtělost a orientaci v problematice; 
takto recipovaná zjištění vhodně dopl
Kalmycku.Ocenit je možno i „mezioborovost“ textu, ko
etnologické/antropologické, historické, (geo)politické/politologické aj.

 
Je možno konstatovat, že „cíle práce a teoretické uchopení
praxi naplněny; zhuštěné shrnutí 
bezesporu také to, že text nesetrvává 
obsahuje i výrazné a relevantní rovin
„antropologizující“ momenty, jako je aplikace tezí a syžetových schémat S
a diskurz“ naLachmanem předestřený „kalmycký příběh“.
inspirovaná komparace plně dostačujíc
jdoucí text věnované kalmycké tematice by řada prezentovaných sdělení musela být v
doložena hlouběji. 

Určité výhrady je možno mít ke stylistice textu, zejména
(kupř. „Ojrati ... pokračovali ve svém působení“
Ruské federace“ – s. 4/). Hůře odpustitelné je pak 
autochtonních buddhistů –psaní slova 
 
Shrnutí:K. Lachman plně prokázal, že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, 
orientovat se v nich a využít je na podporu svých (výrazně o empirické základy se opírajících) závěrů 
a stanovisek. Předložený text tedy 
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etnologie FF UK, Praha 2015, 87 s., přílohy 

Kalmycká problematika není v českých společenských vědách příliš často tematizována. Pokud se tak 
dělo, jednalo se především o zaměření na a/ současnou situaci Kalmyků a kalmyčtiny 

extu snah o revitalizaci jazyka); b/ tematiku nucené deportace Kalmyků na Sibiř 
světové války. V daném kontextu je tak možno pochvalně kvitovat, že prizma zvolené K. 

studie mající za úkol postihnout historický vývoj společenských formací postavených 
na kalmyckém etnickém základě“, resp. „legitimizační strategie, zdůvodňující účast současn

republiky v rámci Ruské federace“ federace, je do značné míry původní a nosné.
daném kontextu pohybuje vcelkusuverénně; v rámci zvolené problematiky uvádí 

fakt a souvislostí. Prokazuje značnou sečtělost a orientaci v problematice; 
takto recipovaná zjištění vhodně doplňuje empirickými poznatky z osobního pobytu v 

i „mezioborovost“ textu, kombinujícího v sobě 
, historické, (geo)politické/politologické aj. prvky. 

cíle práce a teoretické uchopení“, konstatované v odd. I./
; zhuštěné shrnutí autorových zjištění pak poskytuje odd. VII. (Závěr)

setrvává pouze v ryze popisné, faktografické a konstatační 
roviny analýzy a interpretace. V tomto kontextu je třeba zdůraznit 

„antropologizující“ momenty, jako je aplikace tezí a syžetových schémat S. Chatmana z práce 
předestřený „kalmycký příběh“. Na rovině DP je samozřejmě 

inspirovaná komparace plně dostačující; je ovšem zjevné, že pro případný ještě do větší 
jdoucí text věnované kalmycké tematice by řada prezentovaných sdělení musela být v

Určité výhrady je možno mít ke stylistice textu, zejménana řadě míst až příliš
Ojrati ... pokračovali ve svém působení“ – s. 12/) a některým rusismům (kupř. „

s. 4/). Hůře odpustitelné je pak – zejména v kontextu jediných evropských 
psaní slova buddhismus (a jeho odvozenin) pouze s jedním „d“.

plně prokázal, že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, 
orientovat se v nich a využít je na podporu svých (výrazně o empirické základy se opírajících) závěrů 

text tedy doporučuji k obhajobě (hodnocení stupněm 1). 
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