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Folklorní soubor Skejušan: minulost, současnost, perspektivy.  

Případová studie kulturní strategie 
 

K obhajobě předložená rigorózní práce mapuje historii, složitou současnost a ještě 
nejistější budoucnost rusinského folklorního sboru Skejušan. Práce významným způsobem 
přispívá k lepšímu pochopení problematiky zmíněné národní menšiny v ČR, zejména 
k vysvětlení komplikované a v čase se proměňující národnostní identity Rusínů, zároveň 
v rámci multikulturity ČR definuje slovenský, ukrajinský, polský aj. vliv (v podobě obohacení 
repertoáru) na rusínskou kulturu. V práci je prezentován, dešifrován a žánrově, věcně 
systematizován repertoár souboru, což z hlediska rusínské kultury bezpochyby představuje 
kulturně historickou hodnotu. Je důležité, že tento záměr je vykonán v době nejpotřebnější, 
zřejmě těsně před zánikem souboru. Práce je důležitá z hlediska faktografického, a jako 
důležitý pramen může být použita budoucím badatelem jako primární studijní zdroj 
vypovídající o kultuře rusínské menšiny v Čechách. 

Práce se vyznačuje jasně zformulovaným a dobře dodržovaným teoretickým rámcem 
(případová studie), otázky ve vztahu k folkloristickým podnětům jsou artikulovány korektně.  

Zároveň je třeba zmínit některé věcné nepřesnosti a technické nesrovnalosti.  
Na str. 29 je vnuk litevského velkoknížete Gediminase Teodor Koriatovič (zároveň 

s kn. Vytautasem) chybně zasazen do 16. st (v poznámce č. 53 pak správně do 14. st.). Stačí 
připomenout že bratranec Teodora, tedy Butautas-Jindřich, pohřbený u sv. Tomáše na Malé 
straně, byl stálým hostem na dvoře Karla IV (zemřel v r. 1380).  

Lze diskutovat ohledně tvrzení na str. 26, že: „Zpočátku, především v prvních letech 
po příjezdu do Čech, byly sňatky uzavírány v převážné většině jen v rámci své skupiny – je 
tedy výrazně patrná snaha o endogamii skupiny“. Není jasné, co si máme představovat pod 
pojmem „výrazně patrná snaha o endogamii skupiny“. Pojem může suponovat klidně pohled 
na sňatek v prostředí Židů nebo třeba Karaimů. Ovšem situace s Rusíny zřejmě byla podstatně 
jinačí.  

K technickým závadám je třeba přičíst chyby ve formátování textu (str. 15, 19, 28 aj.), 
a enormně velký počet případů, kdy mezi jednotlivými lexémy nejsou ponechány mezery. 
Zřejmě se jedná jen o počítačový rozmar.  

Rovněž se vyskytlo pár případů s nesrovnalostmi v poznámkovém aparátu (např. pozn. 
č. 118, 79 aj.).  

Zmíněné výtky nijak zásadně neovlivňují celkovou kvalitu a význam rigorosní práce. 
Autorka odvedla záslužnou práci, a proto předloženou případovou studii plně doporučuji 
k obhajobě. 
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