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 Diplomantka si pro svou bakalářskou práci vybrala téma z portugalských reálií - 

náboženské slavnosti a význam tradičních masek. 

 Jak autorka zmiňuje v úvodu práce, tradiční slavnosti a rituály pocházejí ještě z doby 

předkřesťanské a byly spjaty s přírodními cykly. Katolická církev se je pokusila potlačit, a 

když se jí to nepovedlo, zahrnula je postupně do svých vlastních slavností.   

 Ve třech prvních kapitolách se autorka zamýšlí nad geografickými, historickými  a 

sociálními souvislostmi, které vznik a vývoj rituálů a jejich postupný přerod v křesťanské 

slavnosti podmínily.   

 Následuje popis slavností v jejich původní podobě v jedné z nejtradičnějších 

portugalských oblastí - Trás-os-Montes. Fakt, že se jedná o nejodlehlejší a nejzaostalejší 

portugalský region, přispěl značnou měrou k tomu, že se zde rituály a slavnosti uchovaly až 

do současnosti.   

 Další kapitola je věnována maskám, jejich vzniku a symbolice. V této části je nejvíce 

patrný pohanský původ masky a její sepětí s lovem a mužskými iniciačními rituály.   

 V poslední kapitole popisuje autorka současný stav a zamýšlí se nad příčinami 

proměny. Velkou výhodou je, že při pobytu v Portugalsku měla možnost se „Zimních 

slavností“, jimž je práce převážně věnována, osobně zúčastnit a konfrontovat tak jejich 

historickou podobu, zachycenou v mnoha studiích, se současným stavem.  

 Práci doplňuje závěr, obrazový materiál a portugalsky psané resumé.  

 

 Největší přínos práce vidím v odvaze autorky pustit se do studia poměrně  složitého 

multidiciplinárního problému, k němuž si dokázala najít potřebné teoretické podklady, a 

zároveň při jeho zpracování využít i znalostí portugalské historie a reáliích získaných během 

studia Portugalistiky na FF UK.  Úkolu se dle mého názoru zhostila se ctí, přesvědčivým 

způsobem se jí podařilo nastínit obraz tradičních lidových slavností ve výše uvedené oblasti, 

včetně popisu masek, hudebního doprovodu a typických pokrmů.  

 



 Pokud bych měla práci něco vytknout, upozornila bych na pár faktických nepřesností. 

Například nápoj „ginja“ na straně 41 není kořalka, ale likér, slavnost popisovaná na straně 44 

se nejspíš odehrává ve stáji, protože stodola je v Portugalsku, stejně jako u nás, přístřešek 

určený k uskladnění obilí a slámy – neměl by v něm tedy být ani hnůj, ani žlaby.  

 Práci příliš neprospívá ani velké množství cizích slov, navíc často sporně začleněných 

do českého textu. Namátkou uvádím spojení: „svérázný charakter oblasti se participoval na 

odlivu obyvatelstva; několik rituálů, které se manifestují odlišnými formami; role vůdců se 

nevyznačuje pouze despektem pravidel“,  a občasná vybočení z vazby či chyby v češtině.  

 Celkově ale hodnotím práci kladně, autorka prokázala schopnost práce s materiálem i 

značnou invenci. Práce splňuje všechny formální i obsahové požadavky kladené na 

bakalářskou práci.  Předběžně navrhuji hodnocení výborně.        

 

 

 

 

 

V Praze, dne 28.8.2012                                         PhDr. Jaroslava Jindrová, 

                                                                              vedoucí bakalářské práce   


