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Munhtuya Unurjargal si za téma své závěrečné práce zvolila tradiční obydlí 
centrálněasijských kočovníků. Jurta jako každé obydlí má přirozeně zásadní místo v 
materiální i duchovní kultuře kočovníků, od běžných obydlí usedlých oblastí se však, jak 
autorka na několika místech poznamenává, liší důslednou jednoduchostí a účelností 
vynucenou kočovným životem. I díky tomu je možno podstatné charakteristiky jurty shrnout 
na tak malém prostoru, jaký dává bakalářská práce. Pro svou jednoduchost a provázanost 
s různými oblastmi kočovnické kultury bývá jurta často používána jako model pro popis 
kočovnického světa (kosmologie, společenských pravidel, folkloru apod.)

Munhtuya ve své práci vychází ze značného množství etnografické literatury v mongolštině,
češtině, ruštině i angličtině. Informace získané z literatury doplňuje řízenými rozhovory se 
třemi mongolskými informanty. 

V krátkém úvodním textu nazvaném „Jurta“ autorka trefně shrnuje hlavní specifika jurty, její 
minulost i současné využití.

Vlastní práce je velmi přehledně a logicky rozdělena do dvou částí. První je věnovaná jurtě 
samotné a druhá se zabývá kulturními souvislostmi jurty. První část začíná historickým 
úvodem, kde autorka shrnuje především hypotézu Maidariho a Darisu´ren o genezi jurty z 
polozemljanky přes stanová obydlí, sibiřská „tee-pee“ a jurtové vozy k moderní skládací jurtě.
V následující části podává  - na základě literatury i rozhovorů s informanty – podrobný popis 
konstrukce jurty, významu hlavních částí tohoto obydlí a techniky stavby.

V druhé části se autorka věnuje tradicím, které jsou s jurtou neoddělitelně spjaty, a folklórním 
žánrům, v nichž jurta vystupuje: Oslavné a přací poezii, příslovím a hádankám. Uvádí 
příklady těchto folklórních útvarů ve vlastním překladu a s vysvětlujícím komentářem. 
Zajímavý je způsob překladu, při němž nechává všechny „kulturně specifické“ pojmy 
v originále s vysvětlující poznámkou, čímž dosahuje větší doslovnosti a přesnosti. Následující 
část kapitoly poměrně stručně pojednává tradice a zvyky s jurtou spojené a symboliku 
jednotlivých částí jurty a jejich výzdoby včetně tradičních ornamentů. Celá kapitola je 
symbolicky uzavřena oddílem o určování času pomocí slunečních paprsků v jurtě.

Bakalářská práce Munhtuyi Unurjargal je formálně velmi dobře zpracována, téma je zvoleno 
vhodně vzhledem k rozsahu a práce má jasnou a logickou strukturu. Autorka prokázala 
schopnost kritické práce s literaturou v několika jazycích. Práce obsahuje drobné chyby 
v češtině, nicméně je třeba říci, že celkově se autorka dobře zhostila úkolu napsat bakalářskou 
práci v cizím jazyce. V překladech jsou některé nepřesnosti, což je bezpochyby dáno větší 
náročností folklorního textu. Práce shrnuje na malé ploše značné množství relevantních a 
zajímavých informací.

Předložená práce svým obsahem i formou splňuje nároky na bakalářskou práci. Proto ji 
doporučuji k obhajobě a následnému udělení bakalářského titulu.
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