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Bakalářská práce Moniky Kupšové volí své téma z oblasti etnografické klasiky, z výzkumu 

prožitku svátečnosti a obřadnosti. Nesporně zajímavý je základní výzkumný záměr, který se 

promítl i do názvu práce: zjistit jak se prožitek změnil v průběhu půlstaletí a to 

prostřednictvím aktuálního terénního výzkumu v obci, kde autorka zvolila dva vzorky, 

skupinu těch kteří byli mladí před padesáti lety a kontinuálně v obci stále žijí a skupinu dnešní 

mládeže a celkem 20 respondentů vyzpovídala o jejich prožitku Velikonoc v týdnu po 

uplynutí těchto svátků. 

Práce je metodologicky dobře založena, autorka je dobře obeznámena s potřebnou literaturou, 

solidně cituje, zkrátka práce působí úhledným dojmem, je dobře strukturovaná a nepochybně 

splňuje nároky na práci kladené. Také to, co autorka zjistila, je zajímavé a přínosné, zejména 

kdyby si toho byla vědoma. Zjistila totiž, že se nezměnilo v zásadě nic, protože Velikonoční 

svátky byly v naší obci (a patrně nejen v ní) mrtvé již před padesáti lety a dnes tomu není 

jinak. (Drobná změna ve způsobu koledování, již zaznamenala je zajímavá, ale na základním 

zjištění nic nemění.) 

Problém dle mého tedy spočívá v tom, že autorka v úvodu i v závěru své práce shodně 

konstatuje, že Velikonoce jsou významným svátkem a předělem v každoročním životě obce, a 

zjistila, že nejsou a ani nebyly, minimálně již před padesáti lety. To je vážná chyba a pramení 

z toho, že autorka sama o významu Velikonoc velké poznání nemá. Postrádal jsem např. v 

jejím přehledném a solidně kompilativním výkladu velikonoční tradice poukaz 

k astronomickému významu Velikonoc, méně už vadí, že se nepodívala na tradici Velikonoc 

židovských eventuálně dalších, aby získala bázi, na kterou se motivy náboženské a tradiční 

postupně nabalovaly. Protože to sama neví nebo tomu nepřikládá význam, neptala se na to ani 

svých respondentů, čímž nechci říci, že doufám v to, že by někdo z nich takové povědomí 

měl. 

Autorka si zřejmě myslí společně se svými respondenty, že těžištěm velikonočních svátků je 

Velikonoční pondělí, události víkendu, jak opakovaně píše, se venkovanů netýkají, natož pak 

velikonoční děje připadající na všední dny velikonočního týdne. Jeden z respondentů 

geniálním způsobem říká, že pro nás už je jenom pomlázka, to ostatní je akorát pro křesťany. 

Nikde v práci není ani zmínka o tom, že Velikonoční pondělí žádný skutečný svátek není, je 

to den odpočinku pro vzpamatování se z námahy příprav a následků týdenních oslav. Mýtický 

bolševik by se po přečtení práce vskutku zaradoval, jak se podařilo předsudky a náboženské 

tmářství transformovat na reálný konzum. Práce tuto tézi skvěle ilustruje: už ani velikonoční 

vajíčka neuspokojují koledníky a respondentka je našla rozšlapaná na silnici, ta opravdová 

jsou čokoládová… 

V práci není drobných nepřesností, gramatických chyb víc, než je obvyklé ve zdařilých 

pracích, z uvedeného upozorňuji, že Krista nezapřel sv.Petr, jak autorka napsala, stejně tak 



přesun Zmrtvýchvstání na sobotu odporuje tézi kréda o třetím dnu… Obrazová příloha 

v podobě, jak je prezentována práci hyzdí. 

Celkově práci pokládám za zdařilou a dobře vedenou a doporučuji hodnotit ji známkou 

„velmi dobře“.    

 


