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Předkládaná disertační práce představuje v českém prostředí bezesporu velmi 

významný počin přibližující umělecké řemeslo středoasijské oblasti a zároveň velice 

přehledně mapující zastoupení jednotlivých sbírkových předmětů v Náprstkově muzeu 

v Praze. 

Autorka velmi dobře využívá výsledků vlastních terénních výzkumů z oblasti 

Střední Asie, které prezentuje v částech předcházejících popisné kapitole č. 8 (Sbírka 

Střední Asie z fondu Náprstkova muzea). Zde je třeba vyzdvihnout obšírně zpracovaný 

a přehledně popsaný způsob organizace řemeslnických dílen a následně i výroby 

dílenských výrobků – tkanin, výšivek, koberců, šperků, keramiky. 

I když celkový dojem z předkládané práce je vysoce pozitivní, určitá výhrada 

směřuje k ne zcela jasně formulovanému cíli práce a poměrně malému rozsahu 

literární rešerše (v práci jako kapitola Zhodnocení literatury a pramenů). 

V kapitole metodologie (s. 4) autorka uvádí, že výzkum prováděla převážně 

metodou zúčastněného pozorování – zde se zřejmě jedná o terminologickou 

nepřesnost, protože zúčastněné pozorování bývá v kvalitativním výzkumu považováno 

za časově velice náročnou metodu, při které se výzkumník do značné míry stává 

členem zkoumané společnosti. 

Ohledně formální stránky je třeba na jedné straně zmínit a pozitivně hodnotit 

pečlivost v jednotlivých citacích, ale na straně druhé poukázat na (pro český text) 

značně neobvyklé používání bibliografických údajů v azbuce bez další transliterace 



(nebo častěji a vhodněji používané transkripce). S tímto postupem počítá i citační 

norma – i při převodu do latinky je možné doplňkově použít bibliografický odkaz 

v azbuce. 

Používání ich-formy rovněž není pro odborný text příliš obvyklé. 

Přes tyto drobné výhrady je možné považovat předkládanou disertační práci za 

velmi kvalitně zpracovanou, vhodnou ke knižnímu publikování, a proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 14. dubna 2014 

 

 

 

 

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. 


