
OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

Mariana Pflegerová: Kultura Minangkabau v zrcadle divadelních her randai. Filozofická 
fakulta UK, Praha 2007, 276 str. 

Provést charakteristiku určitého mimoevropského regionu nebo etnika jen na základě 

odborné četby znamená velmi obtížný úkoL Kolegyně Mariana Pflegerová měla 

poněkud usnadněnou situaci tím, že prováděla dlouhodobý terénní výzkum na Západní 

Sumatře, jehož výsledky včlenila do své disertační práce. Získaná data předloženou 

práci ozvláštňují a doplňují o cenný "prožitkový" materiál; zároveň korigují hypotézy a 

předem vypracované koncepty v odborné literatuře. Přitom si je autorka dobře vědoma 

limitů terénního výzkumu v mimoevropských zemích. Dále v disertaci vysvětluje, proč 

nezvolila stacionární výzkum, nýbrž získávání dat pomocí /zúčastněného/ pozorování a 

tzv. kulturních konzultantů. Lze konstatovat, že téměř pokaždé se jí podařilo dostat do 

centra dění a získat důvěru aktérů a diváků. 

Především je třeba vysoce hodnotit výstižné vymezení předmětu práce, jakož i 

výzkumných otázek a cílů. Mariana Pt1egerová se ve svém důkladném pojednání 

věnuje analýze minangské kultury z perspektivy her lidového divadla randai, dále 

sleduje roli příbuzenských a politických struktur, konečně pak vysvětluje socializační a 

identifikační procesy. Pozoruhodný je také výklad statusu žen v kontextu společenského 

systému založeného na principech matrilineárního příbuzenství. V této souvislosti se 

znovu názorně ukazuje, že islám představuje nejen náboženství a právní systém, nýbrž i 

strukturující princip kultury a společnosti. Právě kombinace matrilineární společenské 

organizace a islámu tvoří dominanty minangské identity. 

Autorka práce využila příznivé konstelace: že ve svých úvahách vychází z terénního 

výzkumu etnika Minangkabau, který podnikla během svého ročního pobytu na Státní 

vysoké umělecké škole v Panangpanjangu. Dále získala finanční podpory na doplňkové 

studium literatury a pramenů v Leidenu a Amsterdamu. Kromě toho pro tuto práci byla 
, 

důležitá skutečnost, že se v U stavu etnologie FF UK v Praze přednáší teorie 

příbuzenství (Jaroslav Skupnik) a že tu nedávno jako profesor hostoval Martin 

Ottenheimer, známý mimo jiné svými výzkumy na Komorských ostrovech a jinde 

(například kulturní analýza příbuzenství). 
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Vzájemnou kombinací různých zdrojů vznikla materiálově a teoreticky obsažná 

disertační práce, která je vhodně členěna do pěti kapitol. Porozumění textu jako 

celku pak usnadňují závěrečné úvahy a instruktivní glosář základních Inativních/ pojmů. 

Při hodnocení disertace se především soustředím na čtvrtou kapitolu, kde se autorka 

věnuje institucionalizované migraci jako součásti mužské iniciace: merantau, rantau 

apod. Pojednává vlastně o zastavěném prostoru (built environments nebo spatial 

organization) na Západní Sumatře: o utváření prostoru, lidských sídel a společenském 

pohybu. Tato situace byla zachycena rovněž v lidovém divadle randai, v naracích kaba a 

písních. Jinak cenné poznatky autorka shromáždila i k sociálním změnám, ovlivněným 

holandskou kolonizací a také politickými událostmi od poloviny šedesátých let 20. 

století dosud (Orde Baru). Dále postihla post-suhartovskou transformaci indonéské 

společnosti po roce 1997. Přitom sledovala například vztah migrace a matrilineámí 

struktury ve zvolené oblasti bádání a změny v nativním systému správy (panghulu) 

v důsledku budování holandské koloniální správy i v pozdějším vývoji. Práci lze tedy 

považovat rovněž za příspěvek k politické a ekonomické antropologii. Také další 

kapitoly poskytují klíč k poznání sociální a kulturní antropologie Indonésie, konkrétně 

pak Západní Sumatry. 

Závěr práce představuje vhodné shrnutí základních tezí, které se podařilo doložit 

relevantními fakty. Tak například autorka uvádí: "Předcházející pasáže představily 

dramatický žánr randai jako symbolické médium vyrůstající přímo ze středu lokálně 

orientované tradiční vesnické komunity a komunikující klíčové kulturní představy, 

podle nichž jsou modelovány společenské vztahy a způsoby chování." (Str. 204). Také 

další sumarizace přesvědčivě ukazuje autorčinu snahu o postižení kulturních 

konfigurací a jejich sociálních funkcí: "Shrnutím můžeme konstatovat, že lidová 

vyprávění kaba a divadelní hry randai, které je ztvárňují, tak: vždy hledají návrat 

sociálních elementů, které se vytratily, v čemž spatřují jedinou možnou cestu k nápravě 

a řešení nastalé společenské krize. Slouží tak propagaci stávajícího společenského 

systému po staveného na normách matrilineárního adatu, neboť ukazují, jak jeho možná 

narušení vedou nevyhnutelně k osobním a společenským tragédiím. (Str. 210.) 

K pojetí a provedení práce nemám jako oponent meritorní výhrady ani závažné 

připomínky. Přece jen jedna připomínka směřuje k uplatnění některých pojmů. Nejsem 

si úplně jistý, zda pojmy "filosofie" nebo "ideologie", patřící spíše k západním 

společnostem, se hodí také pro popis "non-western societies". V této souvislosti mám 

například na mysli pasáž na straně 12: "Shodně s obřadním jazykem se i ve hrách hojně 
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používá přísloví (pepatah-patitih), v nichž je fixována tradiční minangská filozofie a 

základní morální a právní principy, většinou prostřednictvím metafor, které situace 

z lidského života přirovnávají k nejrůznějším přírodním dějům." V práci by mohlo být 

více rozvedeno užití přísloví při harmonizaci interakcí. Jde o běžnou praxi u nativních 

etnik: že se například právní a mravní principy zakotvují v těchto expresivních formách. 

Z předložené práce vyplývá, že terénní výzkum není ukončen a že bude následovat 

další etapa analýz a interpretací. Shora uvedené připomínky nebo náměty nemají vliv na 

výsledný příznivý dojem z disertace. Kolegyně Ptlegerová se ve své vědecké činnosti 

zařazuje k výrazným badatelům nejen v oblasti sociální antropologie, nýbrž i 

indonesistiky a islamistiky. Přínosné je také to, že se jí podařilo zvládnout výzkum 

mimo Evropu, v exotickém terénu. Jinak je v práci pozoruhodné, jak výstižně autorka 

postihuje genderové rozlišení společenských rolí; ostatně aspekt genderu exponuje ve 

všech kapitolách. Nadto je tu patrná úporná snaha o holistický pohled. V neposlední 

řadě se autorka profiluje či specializuje v oblasti studia performancí a etnopoetiky. 

Celkově lze konstatovat, že Mariana Ptlegerová ve své disertační práci osvědčila 

schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že je schopna na 

přijatelné úrovni teoreticky pracovat v příslušné oblasti studia a že umí získané 

poznatky interpretovat. Předložená práce je pečlivě provedena jak po stránce 

metodologické a teoretické, tak i praktické. Stylisticky je text - až na malé výjimky 

(například větší frekvence vztažných vět) - velmi dobře zvládnut; je přehledný a čtivý. 

Závěr: Protože Mariana pflegerová podala výborný badatelský výkon, práci lze 

přijmout jako vhodný podklad pro jednání komise, které by mělo vést k přiznání titulu 

Ph.D. 

V Praze dne 3. ledna 2007 

Doc.PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 
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