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Hudba v rituálu. Rituál v hudbě 

 

Účinek obřadu pravidelně umocňuje nějaký zvukový prvek, byť by to byla jeho nepřítomnost 

(rituální ticho). Hudba patří k organizovaným akustickým projevům zpravidla libého účinku, 

bývá často využívána v rámci nejrůznějších obřadních aktivit a v souvislosti s tím se stává 

také objektem specializovaného vědeckého výzkumu. 

 Předmět své diplomové práce autorka – vědoma si rozlehlosti a obecnosti tématu 

navozeného hrou se slovy v názvu (ambivalentní vztah rituál/hudba) – hned v úvodu upřesnila 

a věcně (tanec, hudební nástroj, hudba, píseň či jiný zvukový projev v přímé i nepřímé vazbě 

na rituál) i geograficky (evropský kulturní areál) vymezila. Práce vychází z výsledků vlastních 

terénních výzkumů autorky a z dokumentace školitele, závěry jsou formulovány na základě 

příslušné odborné literatury a kriticky vyhodnocených primárních i sekundárních (reportáže, 

dokumentární filmy, soukromá videa, tisk, internet) pramenů. 

 Pojmoslovné, terminologické a badatelské zázemí tématu je pojednáno podrobně a 

přehledně, svou důkladností zvyšuje odbornou úroveň práce a představuje solidní základ pro 

její teoretické uchopení. Dokumentační fotografie, notové příklady a ukázky písňových zápisů 

slouží nejen k ilustraci a přiblížení pojednávané problematiky, ale svou vypovídací hodnotou 

se stávají svébytnou součástí práce. 

 Jádro tvoří popis a rozbor vybraných příkladů tradičních i přenesených rituálů 

včetně příslušných slavnostních úkonů, vždy doplněný shrnutím a charakteristikou 

průvodních hudebních projevů. Za pomoci četných výzkumných dat se autorce podařilo 

vytyčit základní rozdíly mezi tradičním rituálem a tzv. sekulárním ceremoniálem. První je 

vázán na menší, uzavřenou komunitu, tradiční prvky jsou tu v synkretické jednotě, hudební a 

taneční projevy podléhají proměnám, ale neztrácejí svou obřadní funkci. Naproti tomu 

sekulární ceremoniál je určen pro širokou veřejnost, má oficiální či oficiózní ráz a převažují 

zde skladby ze sféry artificiální hudby. Shodně však oba tyto rituální okruhy podléhají 

proměnám dobového vkusu a působí na ně nejrůznější vnitřní i vnější okolnosti. 

 Oponující oceňuje na posuzované práci zejména nepředpojatý přístup, aplikující 

poznatky z výzkumu tradičních obřadů na hodnocení současných společenských rituálních 

aktů, dále vědomí autorky o vzájemném vlivu a provázanosti těchto projevů a potřebě 

komplexního přístupu k výzkumu jejich dalšího vývoje. 



 Posuzovanou diplomovou práci Michaely Švandové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

ohodnotit jako výbornou. 

 

 V Praze dne 16. června 2013    PhDr. Jiří Traxler 


