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JITKA SOUDKOVA:
KULTURA PIVA
V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
DIPLOM OV Á PI{ÁCE
POSUDEK OPONENTA
Jitka Soudková zvolila pro svou diplomovou prád téma, nabízející
kulhuologii mirnohldně bohaté a dosud rninÍJnálnč využité lnožnosti. Jel i uchopeno tak, jZlk nZlznaču je zvolené spojeni kull-ura piva a jeulu odpovídající strukturZ! předkládané práce, dovoluje vést příčný řez kulturou
ud 1.l.Líjlll\~· "přcdkulturních" a nlniInokulturnÍchl/ ddcrrninant':l I'u/
měrů každodennosti po subtilní otázky umělecké kultury či zdrojů národní 11lenta1ity, navíc nikoliv staticky, ale v plné dynanlice kulturněhistorického vývoje. Tyto možnosti naznačily napříkbd některé referáty na literárněvědné a kulturněhistorické konferenci Ústz!vu pro čes
kou literahlru AV ČR Hospody a pivo v české spo[ečrlOstž. Jaké nároky téma
klade, dokládcl fZ!kt, že se zz! necelých 12 let od této konference ve vvI. ku 111 U kultury piva v našeln prostředí nUl0ho neudálo, snad z!ž nZ! výLklun Karla Altnlana z EÚ A V ČR a ÚEE MU, jehož výsledky shrnuje
kniha Zlatá doba štamgashl pražsla)ch hospod (Brno 2003).
DiploDlantka v úvodu formuluje klíčové otázky výzkumu zpúsobem, který svědčí o dúkladném pronlyšlenl ténlatu a cesty k němu a o
stejně důkladné připrZ!vě heuristické i metodologické. Základní východisko je fonnulováno lapidánlě: "Pivo ;ako nápoj je kulturniuI elemenlelli,
kftT!í kolem sebe l~etězí činností, profese, ideje čí artefakty a vytváří tak kulturní
konfiguraci./I (s. 5). Logicky pak vycházi od rozlněru a lilnentárního. OCl:ňuji, jak zde pracuje s vlivnou prací bolonského nledievalisty Massinla
Montanariho Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, jak bezpečně udržuje kOľnplexnost a proporčnost pohledu v konlphkovanénl prostoru
mezi etnickým a sociálním, lnezi klinlatickou detern1inovaností a kulturnílni stereotypy. Také celek výkladu neztrácí nikde pro jedno druhé,
nutná oscilace nll'zi n:tpojenl a kontexty jeho konzumace je kompozičně
regulována do přehledného tvaru. V logické posloupnosti sleduje text
jejich jednotJi vé horizonty s redukcí na české prostředí. Tato redukce
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v dúsledku znamená soustředěni na Prahu s plným vědomún l že zkounlání prostředí lnenších nlěst a venkova by poskytlo poněkud odlišný
obraz. Na druhé straně otevřela širší rozpětí záběru slllěrenl k prostředí
ve lkoměstských uměleckých, intelektuálských a studentských komunit.
Diplonlantka věnovala adekvátní pozornost i finální redakci, drobných chyb typu fonetického přepisu Rituale Rommlllm na s. 24 je v textu
minimuln. Některé na tOlnto lnÍstě opravuji:
Spis l1latelnatika, astronOlna, lékaře a přírodovědce Tadeáše Hájka
z Hájku (asi po 1525 - 1600) De cerevisia eiusque conficiendi ratžone naturt1,
vžribus etfacultíbus opusculum (O

pivě,

jeho

1.)!írobě,

povaze, silách a

zřejnlč

účincích),

vúbec první kniha o technologii piva na světč, byl vydán ve
r;rankfurtu nad Mohanern už v roce 1585, nikoliv 1588, jak píše autorka
na s. 42.
Naše znalosti o volbě názvu souboru sanskrtských lllýtů, legend,
vvprávění a nábožensko-filosofických pojednání zasazenÝch do rál1lCC
hrdinského eposu, vznikajícího od 4. století př. Kr. do 4. století po Kr.,
pro stolní společnost v pivovaru u sv. Tomáše nejsou tak nulové, jak diplOlnantka naznačuje na s. 62. Věnoval se jí například Karel Krejčí
v jedné z prvních studií o významu hospod v české kultuře už v roce
1959 (K. Krejčt Arbesova Mahabharáta, v: Kniha o Praze 1959. Praha 1959,
s. 73 - 97) a dal ji do souvislosti s úJnrtÍln Františka Čupra v roce 1882,
posrnrtnýnl vydán.ím 4. svazku jeho monulnentálního díla Učení staroindické, jeho v!íznam II vznikání a vyvinování nn::ori/, z:ulá(;l kh:sťlwsl,:ícll17 uľi·
bec nábožensJ...~ícJl (Praha 1874- 1884) a klíčen1, který poskytuje rOlllán An·
tonín Vondrejc Karla Matěje Čapka-Choda, pokládaného za autora označení Mahábharátha.
V uživatelsky nepohodlném systému odkazů je obtížné v rníšení
arabských a říl1lských číslic dešifrovat vnitřní odkazování na kapitoly
~,'
~
~
~ l
1. 'f'l " d'
'. TI placl '-1 nd.pl. I(JJ:.l~:"d'. ,',~, l ,.I\\.'Jllc< u , , .J 'I d lmua .Oll'LI'-l.,ll ..
Na s. 69 se uvádějí bez bibliografického odkazu údaje z pmnětí
Václava Vilénla Štecha. V seznanUl použité literatury je ale pod Štechovým jménem u vedena jen Zmizelá Praha. Navíc chybně, z pětisvazkového
díla, které bylo nově vydáno se třenli svazky dodatkú, není žádná část
výhradnínl Štechovým dilem, jako spoluautor se spolu se Zdeňkern
Wirthem a Václavem Vojtíškem podílel jen na I. svazku, jehož správný'
ti tul zní Zmizelá Praha 1. Staré a Nové Město s PodskaIím. (První díl pmnětí
V. V. Štecha, kde je použitá zmínka, se jmenuje V zamlženém zrcadle a vy,.
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šel v Praze v r. 1S>67, 2. vydání 1969.) Žádná z těchto pŤipOlnínek nepře
kračuje rnikrologický horizont a nezpochybl1uje hodnotu celku práce.
l ruL.sah a kva1itLl použité iiter;:rlury je HeLa JluLÍl 'tl) II t SJJf<.t VL:L:L, '--,
k-cly ve vztahu k texhl. A z tohoto pohledu je záběr, nutně v.ýběrový, dostatečný.

Odborné pivovarnické literahlry je san10zřejmě více, také
k historii vaření a piti piva existují bohatší zdroje: namátkou připo
nwt1me drobné studie historikú Petr;} Sokola, 1Y1artina Nodla, Ivo Hajna
a Jiřího Raka v 6. čísle XXIV. ročníku Dějin a současnosti s ténwtern pivu.
Rd<1t1vně bohatý je také fond literárních svědectvi, narnátkou při ponlclírne antologii Karla-11einze Jahna a Alexandra Sticha Kavárny S spol.
rl'l1žské literární kavánlY a hospody. (Praha 1990) či celmé svědectví knih
Karla I,adislavZl Kukly Ze všech koutů Prahy (Praha 1899), Noční Prahou
(Praha 1904), Podzemní Praha (Praha 1920) a Konec bahna Prahy (Praha
1027, výbor Heleny Podané a Dany Chodilové z prvního a posledního
titu lu vyšel jako Pražské bahno v Praze v r. 1992) nebo Otakara Nového
OhilUstruj prazshirh baru tl /okálú (Praha 1995). U nich, stejně jako u da ISJel!
nevyužitých tihdú či pro kulturologické zpracování témahl podstatné
vynikající studíe Vladimíra Macury Korztn:ty české hospody
v tematologické antologii Poetika míst z roku 1997, ale nelze konstatovat
více, než absenci v seZl1mnu použité literatury. V textu jejich nepřítOln
nost ž.ádné lnezery nezpůsobila, práce je na úrovni akhlálního dOlnácíhu
pOJ.n~íni ténlatu. VytknoLlt je ovšenl nutno nllsty přílišnou z,ívislost na
] i tL'ratu ře až po nerozlišení citace a parafráze (nalnátkou srv. např. s. 46
předlož.ené práce a s. 26 knihy Karla Alhnana Zlatá dolJa štamgastú pražských hospod. Brno 2003).
Celkově nlOhu z pozice oponenta konstatovat, ž.e kolt'gyně Soudkov6 díky promyšlenému příshtP"J dostáb n6rokt"lrn s\<'hn uH l~';':.nL'hl \
tl'lTIZlhl a vytvořila. zralou, přehledně a ku ltivovaně napsanou, doslova
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specifik čl'ské kultury v jejinl historickélY\ vývoji i podstatných specifik
života lok6lnkh kOlnunit. Diplomovou práci JHky Soudkové Ku/hna
piva v české společnosti plně doporučuji k obhajobě.

PhDr. Vladimlr CJ.urnalo, CSL.

