
Posudek vedoucího na práci Michaely Švandové 

Hudba v rituálu. Rituál v hudbě 

 

Hudba a rituál se v tradiční kultuře setkávají téměř pravidelně. Většinou však jejich výzkum 

probíhá separovaně. Etnomuzikologové se mnohdy zabývají především samotným hudebním 

produktem, etnologové a kulturní antropologové se při zkoumání hudby v rituálu většinou 

nepropracují dále, než k hudbě jako rituálové kulise. Přitom již dávno, kupř. škola Julia 

Schwieternga a zejména pak jeho žákyně Marta Bringemeierová poznali zásadní význam 

hudby v rituálu a přesvědčivě dokazovali její znakovou funkci. V teorii pak práce Michaely 

Švandové reflektuje především základní díla o rituálu Arnolda van Gennepa a Victora 

Turnera. 

Diplomantka svou práci zahajuje terminologickým exkurzem a informací o metodě 

zpracování tématu a přirozeně se věnuje zejména samotnému pojmu rituál, který 

konfrontuje s pojmy zvyk, obyčej, tradice. Provádí jejich analýzu a nalézá značnou 

nejednotnost v jejich používání ale zároveň i vzájemné obsahové překrývání, při použití 

odlišného pojmosloví. Také si uvědomuje, že hudba je jedním z mnoha dalších sémantických 

a tektonických prvků podílejících se na struktuře vlastního rituálu a je si vědoma i úlohy, 

kterou v rituálu sehrává např. tanec, rituálové ticho nebo rituálový šum, případně obřadní 

hluk. 

K vlastní analýze vztahu hudba – rituál diplomantka sahá po výběru poměrně atraktivních 

příkladů pocházejících od různých evropských národů, kde jsou hudba i rituál synkreticky 

významně zastoupeny. Mnohé analyzuje na základě vlastní zkušenosti a vlastního 

pozorování, některé příklady se opírají o bohatou dokumentaci získanou prostřednictvím 

záznamů v masových médiích nebo dokumentaci pořízenou prostřednictvím videokamery, 

přičemž autorství těchto materiálů patřičně dokumentuje a samozřejmě doplňuje o studium 

dalších pramenů a literatury vztahující se k tématu.  

Etnomuzikolog ocení, že práce nepřestává u slovního písemného vyjádření, ale rovněž 

(v případě nestinarů, velikonočního rajtování v Lukavci, mečových tanců) poskytuje i notové 

záznamy hudebního projevu, kterých mohlo být i více. Kdyby práce nalezla nějakou formu 



rozvíjení a pokračování, konkrétní zvukový záznam by přispěl k ještě věrnější věrnosti 

dokumentace průběhu a atmosféry rituálu. Rovněž oceňuji, že diplomantka zařadila i 

kapitolu o rituálech s účastí hudby, které nemají tak hluboké historické zakotvení a 

charakterizují především rituály? či spíše ceremoniály dnešní doby. Zejména v případě 

rituálů, které autorka popisuje na základě osobní zkušenosti, má předložená práce i solidní 

hodnotu etnografickou, neboť přináší i popisy rituálů, u nás ne vždy dost známých. 

Jistěže je možné vlastní interpretaci rituálů a v nich zastoupenou hudbu ještě dále analyzovat 

a vědecky interpretovat.  Ale předložená podoba práce splňuje vytčené cíle a patřičně 

naplňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci. 
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