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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI: 

Julie Urbišová 

Mardi Gras - fenomén lokální kultury New Orleansu 

Ostav etnologie FF UK. Praha 2010,63 S., přílohy 

Monografický text J. Urbišové je zaměřen na tradici karnevalu Mardi Gras v New Orleansu v 
Louisianě. Autorka podrobně rozkrývá historické pozadí jmenovaného kulturního fenoménu; 
těžiště její práce je však zaměřeno na jeho současnou podobu. 

Vzhledem k možnosti realizace rozsáhlých terénních výzkumů, resp. zúčastněných 
pozorování shromáždila J. Urbišová mimořádně obsáhlý materiál. Je třeba ocenit, že v daném 
rámci neustrnula pouze v popisném rámci, ale - s větším či menším úspěchem - usiluje 
výrazně i o analytickou a interpretační rovinu. Poučeně provádí recipienta textu jak 
problematikou lokální lousianské kreolské kultury, stojící v pozadí celé tradice, tak i 
proměnami podob a významů karnevalu jako rituálu obecně i v souvislosti s vývojem a 
proměnami Mardi Gras. V daném kontextu poučeně využívá řadu textů zejména anglofonní, 
ale i české (mj. Č. Zíbrt ... ) provenience. Zmíněnou linii by ovšem bylo možno výhledově dále 
výrazně rozšířit o "bachtinovskou" linii koncepce karnevalu v duchu binární opozice mezi 
oficiální a populární kulturou, resp. od běžných norem osvobozeného a sociální kontroly 
dočasně zbaveného momentu života (naznačeno na s. 17/ aj.). 

Vedle dané "vysoké" roviny analýzy fenoménu Mardi Gras si však autorka dokáže 
všímat i jeho podstatně profánnější podoby, jakou je jeho význam coby ekonomického artiklu 
- zdroje zisku pro městskou pokladnu i jednotlivé aktéry. 

Závěr práce je pregnantním shrnutím, ve kterém J. Urbišová přehledně vytyčuje čtyři 
hlavní teze textu z hlediska symboliky Mardi Gras, jeho tradic, podílu Kreolů i jiných skupin 
a posléze obchodního významu karnevalu. 

Shrnutí: Diplomovou práci J. Urbišové je možno označit za kvalitní a odborně vyzrálý text; v 
daném tematickém kontextu průkopnický a vysoce originální; ocenit je třeba i osobní 
nasazení autorky. J. Urbišová prokázala, že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními 
zdroji, orientovat se v nich a využít je na podporu svých (zcela zásadně výraznou empirickou 
praxí ověřených) závěrů a stanovisek. 

Předloženou práci lze tedy plně doporučit k obhajobě (hodnocení stupněm 1). 
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