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Procházková, Dominika 2012 Muslimský kulturní přínos evropské civilizaci. Hudba a tanec, bakalářská 

práce, Ústav etnologie FF UK, 48 s., použitá literatura s. 47-48, použité on-line zdroje s. 48.

Akulturace – jako součást jednoho z antropologických směřování v první polovině dvacátého 

století -  a její podoba na případu muslimské kultury v Evropě je prakticky klíčovým motivem 

bakalářské práce studentky Dominiky Procházkové. Zasadí muslimskou kulturu a její participaci na 

evropské kultuře do kulturně-historických rámců, od prvního objevení se na Evropském kontinentu až 

po současnost.  Tento průřez kulturními dějinami jsou jí základnou pro jí zkoumanou hudbu a tanec, 

zvláště hudební žánr flamenco, tedy současná podoba španělské „tradiční hudby“. Spolu s ní také 

zmiňuje Autorka se snaží hledat kulturní původ jednotlivých prvků především flamenga, tedy nejen 

jeho, soustředí se také na hudební nástroje, či rytmy.  Kulturně-historický kontext doplňuje – i když 

skromně – svou zkušeností, jak sama říká „Při studiu flamenca jsem…využila jsem možnosti aktivní 

účasti a přihlásila jsem se do tanečních kurzů. Ten mi umožnil vymanit se z teorie a na vlastní kůži 

poznat, co tancování flamenca obnáší…“ (s. 7). Do v celku dobře strukturované práce autorka 

vstupuje jakousi „prehistorií“ muslimského vlivu, přes charakteristiku arabské hudby, či nástrojů 

v kontextu dalších kulturních rysů, až dospívá k popisu jak hudby flamenca, tak jednotlivých 

používaných hudebních nástrojů jako je kytara nebo kastaněty, kánún a santúr, neopomíjí také na 

vlivy cikánské kultury, která přišedší do Španělska, přináší některé nové kulturní prvky, a zároveň 

přijímá a uchovává tradiční podobu stávajících (zvláště s. 36-37). Organicky dospívá v poslední 

kapitole /kap. 6. Snoubení moderní arabské hudby s populární hudbou západu s. 37-43/ k moderní 

podobě hudby, k jakémusi hudebnímu „amalgámu“. Autorka také velice dobře oddělila literaturu od 

internetových zdrojů, i když u diplomových prací není uvedeno, že jedná o diplomové práce. 

Co lze práci vytknout? Spíše drobnosti: bylo by třeba sjednotit bibliografické odkazy v textu –

například na straně 8 je údaj ve tvaru (Arteta 2007, 46), a od strany 17 pokračují podoby odkazu 

(Němcová, 2008: 5) – je třeba sjednotit na podobu (Němcová 2008 : 5); druhým je použití některých 

nespisovných slov či vazeb – opět spíše stopově, jako je případ vazby „…a na vlastní kůži poznat,…“ 

/s. 7/, či v závěru bakalářské práce věta začínající „Arabská hudba se… pak na flamengu 

podepsala…“ /s. 44/ není příliš dobře formulovaná, jde mi o slovo podepsala. 

Poslední, spíše námět, se týká ony difuse, jejímž jedním z představitelů, byl Melville Heskovits

a jeho studie o akulturaci, jež vychází v časopise CEFRES v roce 1997 /Herskovits, Melville J. (1997) 

Akulturační proces kulturního přenosu, in: Cahiers du Ceres, Antologie francouzských společenských 

věd: Zprostředkování a prostředníci v kultuře, sv. 12, s. 27-48, překlad Karel Thein./ 

Práce je hájitelná, navrhuji známku výbornou.     Mgr. Zuzana Korecká




