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Tradiční venkovské pospolitosti v 19. století a zájem o ně. 

Václav Smutný (1859 – 1922), 

Typický představitel generace národopisců své doby 

116 s. textu, poznámkový aparát, prameny, bibliografie, textové a obrazové přílohy 

Diplomová práce bc. Jitky Boudové patří tematicky do historické etnologie, a pokud 

zúžíme zorný úhel, je to klasická monograficky zaměřená práce, která se věnuje biografii 

vybrané osobnosti v kontextu doby a dějin etnologie. Tomuto vymezení je podřízena 

metodologie, opřená o biografickou metodu a klasický způsob práce s prameny. Při vznikání 

práce mohla autorka nakonec uplatnit i svou lingvistickou odbornost, protože analyzovaná 

pozůstalost se ukázala bohatší, než se zpočátku zdálo. 

Učitel Václav Smutný představuje typickou postavu venkovského intelektuála, který se 

angažuje nejen ve své profesi, ale i v obecnější společenské rovině. V 80. a 90. létech 19. 

století se lidé tohoto naladění zcela logicky podíleli na sběru etnografických reálií a mnozí 

publikovali regionálně zaměřené příspěvky v lokálním i zemském tisku, později i v Českém 

lidu. Řada těchto článků byla doplněna autorskými kresbami a technickými nákresy, což je 

charakteristické i pro Václava Smutného. Jeho přínos je významný především pro lidovou 

architekturu, nábytek a řemesla. 

S postupující heuristickou prací však autorka narazila na další, prakticky neznámou 

stránku jeho osobnosti. Ukázalo se, že po opadnutí národopisné euforie na přelomu nového 

20. století se, tehdy už ředitel škol v Sadské a uznávaný regionální národopisec a muzejník, 

začal věnovat pozoruhodnému fantastickému projektu, který nazval Zakladatelé. Na šesti 

stech stranách (nikdy nevydaného) rukopisu předkládá koncept českých mytologických 

předků, vzdělaných dědiců antiky, kteří v raně historických dobách ovládali geodezii a byli 

tvůrci prvních map středoevropského území. Aby byla tato teorie důvěryhodnější, vypomáhá 

si onomastikou a spekuluje (většinou velmi odvážně a nepoučeně) o významu zeměpisných 

jmen. Tady mohla autorka uplatnit svůj druhý studijní obor – český jazyk a literaturu. 

Práce je obsáhlá, ale i tak bylo možné věnovat se jen některým aspektům dědictví 

zkoumané osobnosti. Domnívám se, že autorka předkládá text, který je nejen příspěvkem 

k dějinám etnologie. Jsou tu mezioborové přesahy, z nichž nejvíce propracovaný je 

lingvistický – onomastický a vedle kulturní historie je tady i nástin značně specifického 

příspěvku k dějinám geodezie. 

Text má logickou strukturu, je napsaný příjemným kultivovaným jazykem a splňuje 

kritéria závazná pro diplomovou práci. Práci bc. Jitky Boudové plně doporučuji k obhajobě 

s předběžným návrhem hodnocení výborně. 
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