
Oponentský posudek na bakalářskou práci Karolíny Pechové 
Role masky v obřadních obchůzkách v portugalském regionu Trás-os-Montes 

 
Karolína Pechová si pro svou bakalářskou práci vybrala téma z pomezí etnografie a 

religionistiky. Práce svým rozsahem i pojetím přesahuje rámec závěrečné práce bakalářského 
studia a po jistých korekcích by jistě obstála i jako práce magisterská. 

Ve svém výkladu Karolína Pechová postupuje od geograficko-historického kontextu, 
pokračuje kontextem časovým a sociálním a pak se teprve věnuje vlastnímu popisu slavností, 
v nichž masky figurují. Prokazuje přitom schopnost samostatně pracovat s odbornou 
literaturou v češtině i portugalštině a dohledávat si prameny, které s jejím tématem souvisejí. 

Nepochybný přínos práce je v tom, že potenciálnímu českému zájemci zmapovala určitou, 
dosud blíže nepopsanou oblast portugalské kultury. Za cenné považuji i to, že autorka využila 
svého studijního pobytu v Portugalsku jak ke shromáždění potřebné literatury – mnohdy i 
v Portugalsku nesnadno dostupné - tak k vlastním pozorováním „v terénu“. 

Cením si toho, že Karolína Pechová velmi dobře zpracovala připomínky oponentky k první 
verzi své práce. Svědčí to o její schopnosti zhodnotit další univerzitní studium. Těší mne, že její 
práci mohu hodnotit jako výbornou. 

 
Mimo soutěž bych si dovolila několik nesouhlasných poznámek. Není mi úplně jasné, 

odkud autorka přejímá informace o křesťanství – v bibliografii jsem žádné prameny nenalezla.  
Nedomnívám se, že by se advent vyznačoval „kajícností a pokorou“ (s. 17) - je spíš časem 
zklidnění a radostného očekávání Vykupitele, jehož příchod s kalendářním novým rokem nijak 
nesouvisí (církevní rok začíná právě adventem, je tedy ve vánočním období už minulostí a lidé 
v dřevních dobách, kdy podobné zvyky vznikaly, o novém roce jistě nerozjímali – už proto, že 
platil juliánský kalendář). 

Nerozumím také úplně důrazu, který autorka klade na konflikt pohanství s křesťanstvím. 
Z toho, co vím o portugalské středověké kultuře, mám dojem, že se jedná spíš o určité 
„vrstvení kultur“, dané i tím, že církevní moc nad venkovem byla po staletí velmi malá – a její 
počátek bychom mohli datovat nejdříve do doby barokní, v Portugalsku možná ještě později. 
Tehdy už ovšem pohanské a křesťanské zvyky vytvořily kompaktní pletenec. Není např. 
pravda, že lidový kalendář musel být uspořádán tak, aby nerušil křesťanské svátky (s. 20): 
v archaickém pojetí času začíná den večerem, nikoli ránem – odtud české označení svatvečer, 
tj. předvečer, který se již počítá k svátku (náš Štědrý večer, předcházející Božímu hodu 
vánočnímu).  

Neumím si představit, že by had na maskách (zejména v souvislosti s jablkem) 
neodkazoval na starozákonní mýtus o pádu člověka. Stejně tak nerozumím, proč by se měla 
církev stavět proti přechodovým rituálům a preferovat „úkony vycházející z křesťanské víry“ 
(s. 44): křesťanské rituály přece s přechodovými rituály těsně souvisejí, pokud jimi samy 
dokonce nejsou (křest: narození; první přijímání: přechod z dětství do dospělosti; sňatek: 
přechod k plnému sexuálnímu životu, plodnosti; poslední pomazání: přechod z tohoto světa na 
onen...). Domnívám se – a může to být tématem diskuse při obhajobě práce -, že moderní 
konzumní společnost je pro lidové slavnosti větším nebezpečím, než kdy bylo křesťanství, a to 
právě proto, že jí není vlastní náboženské prožívání světa a zvyky jsou pouhou zábavou. 

 
Jazykové drobnosti: „církevní oslava kultu“ (s. 22; kult znamená již uctívání, to pak nelze 

oslavovat); ocas navoněný „neidentifikovatelným odérem, který je dotykem šířen na ostatní 
účastníky“ (s. 37); v češtině neexistuje spojení „transitivní rituál“ (s. 39 i jinde), nýbrž pouze 
rituál přechodový; nerozumím, jak mohou „král“ a „biskup“ spadat pod „církevní záštitu“ (s. 
43) - jeden církev představuje, druhý je zástupce světské moci; „zlidovění kultury“ (s. 54) se 
jistě týká populární kultury, popkultury (lidová kultura zlidovět dost dobře nemůže). 
 



To vše jsou však drobnosti, resp. jsou to drobnosti v bakalářské práci. Po příslušných 
úpravách by stálo za to najít možnost, jak výsledky bádání Karolíny Pechové ve zkrácené 
podobě publikovat. 

 
   

V Praze dne 25. ledna 2013        
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 


