
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav východoevropských studií 

 

Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Iriny Malinové 

Folklorní soubor Skejušan: minulost, současnost, perspektivy. Případová 

studie kulturní strategie 

 

Hodnocená disertační práce svým tématem spadá jednak do folkloristiky a z 

menší části také do srovnávacích slavistických studií. Kolegyně Malinová 

rozčlenila práci do osmi kapitol plus závěr (135 stran). Další výraznou a opravdu 

podstatnou součástí práce jsou přílohy (celkem 133 stran, plus 2 DVD). Svým 

textovým rozsahem práce splňuje parametry rigorózní práce a objemem příloh 

pak tyto požadavky výrazně překračuje, nutno říci že ku prospěchu věci. 

Kolegyně Malinová sledovala ve své práci jako ústřední motiv vybranou 

skupinu imigrantů z Rumunska – Rusínů, konkrétně obyvatel obce Skejuš. Tato 

skupina byla součástí rozsáhlé akce organizované Československou republikou 

po 2. světové válce kvůli dosídlení pohraničí po nuceně vystěhovaných 

Němcích. Rusíni ze Skejuše v převážné většině případů byly usídleni na 

Chomutovsku. Práce nicméně není klasickou studií adaptace imigrantské 

skupiny v novém prostředí, nýbrž je zaměřena na současný stav této skupiny. 

Označení práce jako případová studie je vhodné, neboť zároveň naznačuje další 

autorčinu ambici – pokusit se zjistit, zda folklorní sdružení a jeho aktivity, které 

dnes tvoří ideové jádro chomutovských Skejušanů, mohou přispět k diskusi o 

procesech akulturace a asimilace etnických skupin v novém prostředí, respektive 

jejich "nesplynutí" s většinovou společností a uchování si vědomí etnické 

sounáležitosti. Jinými slovy, zda vytvoření a udržování folklorního sdružení lze 

vnímat jako vhodnou strategii vedoucí k udržení etnické sounáležitosti v rámci 

skupiny imigrantů. Autorka práce není etnologem ani sociálním a kulturním 

antropologem, přesto se jí v kapitolách 2–4 podařilo vhodně a za pomoci 

dostatečné argumentace vysvětlit pojetí rusínského etnika, problémy spojené s 

jejich recepcí sousedními národy, migrační trasy, složitou lingvistickou či až 

etnolingvistickou otázku uchopení rusínštiny jako samostatného slovanského 



jazyka i postavení a reflexi Rusínů v Evropě obecně, detailněji v ČR a na 

Ukrajině dnes. Z pohledu etnologie i slavistiky v podstatě nelze této části práce 

nic výraznějšího vytknout, autorka si s tématem poradila velmi dobře. 

Pátá kapitola se již týká jakéhosi úvodu do druhé oblasti práce – analyzuje 

současná folklorní sdružení působící v ČR, jejichž členové jsou ukrajinského či 

rusínského původu. Text je proložen citacemi rozhovorů se členy těchto 

souborů, což pěkným způsobem ilustruje situaci těchto sdružení. Následuje 

hlavní cíl druhé části práce – komplexní charakteristika folklorního souboru 

Skejušan. Je evidentní, že autorka práce má hlubokou znalost i zkušenost této 

problematiky a jen díky tomu se jí podařilo vytvořit opravdu komplexní "zprávu 

o stavu souboru" včetně některých citlivějších či výrazně osobních postojů a 

názorů některých členů Skejušanu. Dále jsme seznámeni s repertoárem souboru 

a s jeho co možná nejautentičtějším pojetím, které bychom patrně označili jako 

rekonstrukční folkloristiku včetně dílčích interpretací a komentářů členů 

souboru. Autorka poté analyzuje z pohledu folkloristických studií lidové písně, 

které člení v souladu se současným odborným náhledem, včetně dobře 

vybraných ukázek. V některých případech autorka provádí komparaci textů s 

folklorním repertoárem sousedních národů a daří se jí tak zasadit rusínský 

folklor do širšího kontextu. Obdobným způsobem pak prezentuje a analyzuje 

obřady kalendářního charakteru včetně scénických vystoupení, které jsou 

prezentovány v rámci vytvořeného pásma "Rok na dědině". 

Práce s folklorem Skejušanů přivedly autorku i k blízké otázce uchování a 

prezentace tradičního oděvu (kroje) Rusínů (kapitola 6.2.) včetně obrazové 

prezentace v přílohách. 

Současnými badateli je poněkud opomíjená problematika medializace a vůbec 

podoba a charakter mediálního obrazu zkoumané skupiny či předmětu. Protože 

žijeme v době mediální, je dobře, že kolegyně Malinová v sedmé kapitole 

shrnula a utřídila mediální pojetí souboru Skejušan v regionálním i celostátním 

tisku i v televizi. 

Taktéž závěrečná kapitola snažící se "předpovídat" změny a proměny souboru a 

vůbec skejušských Rusínů v ČR v blízké budoucnosti přináší několik podnětů k 

širšímu zamyšlení nad českou společností jako takovou. 



 

Je bezesporu nutné ocenit, jak si kolegyně Malinová poradila detailněji dosud 

jen málo zpracovanou problematikou rusínské skejušské imigrace. Na celé práci 

je evidentní hluboké zaujetí autorky a snaha co nejlépe postihnout oblast bádání. 

Prokázala tak schopnost samostatné tvůrčí práce, dobrou orientaci v odborné 

literatuře a schopnosti aplikovat teoretická i praktická řešení ve vybrané oblasti. 

I přes drobné chybičky v textu (chybějící mezery mezi iniciálami zmiňovaných 

jmen apod.) musím v kontextu současných folkloristických a slavistických 

bádání určitě doporučit, aby komise uznala rigorózní práci I. Malinové jako 

náležitý podklad pro získání titulu PhDr. 
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