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Diplomová práce Keltové a jejich vliv na moderní evropské kultury nastiňuje obraz keltské

civilizace, která zanechala Evropě kulturní dědictví, které je z jedné strany podloženo historickými 

prameny a ze strany druhé je opředené nejrůznějšími mýty a legendami. Uvádí tematiku do širokého 

kontextu kulturního, historického a myšlenkového.

Práce je rozdělena na dvě části, první pojednává o historických Keltech i jejich mystickém 

dědictví. Komparativně zkoumá vývoj a vliv keltské kultury na území České republiky a na oblast 

francouzské Bretaně. Dotýká se diskutovaných a populárních témat, jakými jsou vztah Keltů 

k megalitům, úloze druidů, keltský kult stromu, keltské vnímání času. 

Druhá část je zaměřena na odkaz Keltů, na pozůstatky keltské kultury, na keltské prvky, které 

se uchovaly integrované v evropských společnostech až do dnešní doby. Věnuje se situaci dnešní 

Bretaně, soudobé keltské hudební scéně, českým keltským sdružením.

Práce ukazuje na přirozenou přítomnost keltských kulturních prvků v kultuře moderní.

Poukazuje na originální návaznost moderních keltských prvků na historicky doloženou kulturu Keltů.

Dochází k závěrům, že „originálně keltské prvky v evropských kulturách se nacházejí na okraji 

zájmu a „kultura“ z větší části uměle vytvořená se stává velkým symbolem dnešního keltství.“ 

Při práci se autorce podařilo vyváženě balancovat mezi historickými a mysticko-ezoterickými 

informacemi. Pracuje se zdroji v českém a francouzském jazyce a čerpá z vlastních zkušeností, které 

získala během studií ve Francii. Na základě studia francouzských publikací autorka přináší do 

českého prostředí mnoho nových poznatků, pohledů a interpretací.

Text je napsán vytříbeným stylem. Práce je velmi kvalitní, zpracována je na vysoké odborné 

úrovni.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě: 
1) Proč se domníváte, že jsou v současném světě odkazy na dávnou kulturu Keltů tak populární a 

fascinující?

2) Které současné kulturní prvky mají zjevný základ v keltské civilizaci, aniž si to většinou přímo 

uvědomujeme?
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