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Zajímavá bakalářská práce Anny Habancové se zabývá jedním z klíčových témat evropské 

etnologie: dynamice mezi folklorismem a „autentickým“ folklorem, tedy tématem, které v této 

disciplíně rezonuje od 60. let 20. století a které bylo – minimálně ve středoevropském prostředí – 

v nových badatelských kontextech znovuoživeno v několika posledních letech; autorka tuto 

dynamiku řeší na příkladu hudebních projevů oblasti strážnického Dolňácka. 

 Úvodem je nutné zmínit autorčinu nebývalou poctivost, se kterou přistoupila jak ke svému 

výzkumu, tak psanému výstupu z něj, navíc výrazně komplikovanému globální pandemií 

koronaviru Covid-19; poctivost, která se v písemném projevu někdy pohybuje až na hraně 

přespřílišného pesimismu až defétismu, který podle mého mínění částečně ovlivnil finální výsledek. 

To se projevuje především v Závěru práce, který vlastně skutečným závěrem není, jelikož nepřináší 

žádné výzkumné závěry a je spíše sebereflexí a reevaluací terénu a proběhlého výzkumu (podobně 

jako předchozí, velmi zdařilá kapitola 5.6. Zhodnocení výzkumu). Na druhou stranu je autorčina 

práce nepochybně zajímavá – ač dominantně využívá „pouze“ dotazníkový výzkum, nespokojuje se 

s povrchní interpretací získaných dat a snaží se je poctivě, někdy až téměř bolestně promýšlet. 

Právě tímto promýšlením podle mého mínění autorka dokázala schopnost akademické práce, a 

ačkoli mám díky své badatelské orientaci určité výhrady například k možnosti odlišit „autentický 

folklor“ a „folklorismus“ či k esejistické tendenci představit „lidového muzikanta z Dolňácka“ (viz 

Úvod práce), popřípadě by bylo možné konstatovat, že zkoumaný vzorek by mohl být potenciálně 

rozsáhlejší (ne snad ve smyslu počtu zkoumaných hudebních uskupení, těch možná zase o tolik více 

k dispozici nebude, ale spíše ve smyslu zapojení dalších typů informátorů, respondentů či aktérů), 

popřípadě že by si rozhodně větší prostor zasloužila vlastní analýza a interpretace, a nikoli citace 

autorit, tak všechny tyto výtky vyvažuje autorčina pečlivá práce s klíčovými teoretickými koncepty 

a daty, a především její extrémní schopnost sebereflexe, ukazují na určitou akademickou vyzrálost. 

 Po formální stránce je bakalářská práce Anny Habancové nadprůměrná, a to co se obecné 

grafické úpravy, gramatiky a stylistiky týče. Určité potenciální negativum představuje její relativně 

malý rozsah (49 tiskových stran včetně příloh). 

 Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením 2-3 

v závislosti na průběhu obhajoby.  
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