
Posudek vedoucí na diplomovou práci Dominiky Moravčíkové “Mýtus národa a 

autentickosť folklóru v slovenskej folklórnej talent TV show Zem spieva (2017)“ 

 

 

Diplomová práce Dominiky Moravčíkové se opírá o analýzu jedinečného a kulturně nesmírně 

významného, ale také velmi rozsáhlého materiálu, jímž je první řada folklórní talentové show 

Zem spieva z dílny slovenské veřejnoprávní televize (2017). Diplomantka se proto zaměřila 

jen na dvě klíčová témata, totiž způsob, jakým show formuluje souvislost mezi folklórem a 

současnou slovenskou národní identitou na straně jedné a jakým vyjednává o kritériích 

správného a „autentického“ provozování folklóru na straně druhé. I tak je však výsledkem 

rozsáhlý a mnohovrstevnatý text, který se dotýká řady dalších dílčích témat (například 

reprezentace minorit), a který svědčí o výtěžnosti materiálu i komplexnosti zvolené oblasti 

tázání. Za hlavní přednost diplomantčina badatelského výkonu považuji poznání, že 

interpretaci tak složitého kulturního fenoménu, jakým soutěž bezesporu je, nelze 

schematizovat. Materiál samotný v sobě obsahuje množství rozporů, které do značné míry 

vycházejí ze specifických rysů neobvyklého televizního formátu (například zapojení odborné 

poroty i lokálpatriotů), a které se Moravčíkové daří velmi dobře identifikovat. Tyto rozpory 

pak také komplikují jednoznačnou interpretaci show jako celku. Hlavním závěrem práce je tak 

právě konstatování rozporu mezi polohou, „ktorá je národnobuditeľská, emotívna a holistická” 

(s. 8) a vyjednáváním odborníků o tom, jak má správný slovenský folklór vlastně vypadat. 

Moravčíková také pojmenováná určitou—dle mého názoru záměrnou a strategickou—

unikavost významů, která přispívá k popularitě show a jejímu všeobecnému akceptování 

odborníky i laiky, a napříč politickým spektrem. A v neposlední řadě reflektuje také 

komplikovaný vztah mezi folklórní a folkloristickou minulostí a současností. 

Celkově práce svědčí o dobré orientaci v oblasti folklórních studií a těží z velké šíře 

odborné literatury. Její formulační a argumentační vyspělost lze v kontextu magisterského 

stupně studia považovat za zcela nadstandardní. Moravčíková si zde připravila půdu pro hned 

několik odborných studií, jejichž závěry bude jistě možné ještě dále promýšlet a propracovávat. 

Práci zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci „výborně“. 
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