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Vzpomínky na svatební hostiny na vesnici na jihu Slovenska

Práce Petry Lewis o svatebních hostinách ve Sklepné přesvědčivě splňuje 

všechny formální nároky kladené na bakalářskou práci. Přináší však čtenáři více, 

než jen výzkumnou zprávu o jedné jihoslovenské vesnici. Čtenář je seznamován 

s tématem, metodologickými nástroji, pročítá strukturovaně seřazená a velmi dobře 

interpretovaná data, za tím však lze jakoby přistihnout autorku, která se do toho 

obtížného úkolu pustila. Empaticky lze sledovat její seznamování se s teoretickou 

literaturou – relevantní, bohatou na české, slovenské a zejména cizojazyčné tituly, 

reflexi metodologických postupů při vlastním výzkumu, (a myslím, že i náročné 

vedení vedoucí práce). Výsledkem je velmi kompaktní text, který sebou nese poznání 

odlišné kultury, stejně jako přehled teoretického a metodologického uvažování, jak se 

vůbec k podobnému porozumění dostat.

V úvodu jsem byl trochu rozpačitý z prvních tří slov textu: „Mám ráda jídlo“ a 

následné etymologie „zkušenost“ – kousání. Otevření tématu je pak příliš široké, ale 

zároveň střípkovité. Práci tedy nelze rozhodně číst formou tzv. rychločtení (úvod –

důležitá data – závěr. 

Teoretická část je důsledně rozčleněna do kapitol: tradice, globalizace, paměť, 

rituál, tělesnost, jídlo, jídlo a paměť. V každé se autorka snaží definovat, o co jde a 

krátce představit stav bádání, resp. ukázat, jak se na danou věc dá teoreticky dívat. 

Autorka v této části nechává čtenáře trochu tápat, proč se věnuje zrovna těmto 

věcem, jak se však později ukáže, je toto teoretické zakotvení klíčové pro 

formulování výzkumných otázek, práci v terénu, analýzu i prezentování dat.  

Občas by mohlo být trochu více dotažené, v čem se autorka vymezuje: Např. proč se 

při konceptualizaci kultury vymezuje proti Horákové a nahlíží podobně jako Murphy?

(str. 6) Podobně bych ocenil lepší vysvětlení, proč klade autorka do protikladu 

Geertzovo zkoumání „ve vesnicích“ s „topografií míst“ Ghoshe a Stöckelové. (str. 18) 

U ničení materiálních předmětů Davida Suttona mi trochu chybí nepřiznaná inspirace 

v potlačovém ničení. 



Přestože jsou kapitoly encyklopedicky stručné, resp. kapitolám je věnován 

v rámci práce adekvátní prostor, jsou přehledné a s ohledem na další práci 

v podstatě i vyčerpávající. Paměť je zpracována tak, že by se podle ní dalo učit. 

V kapitole o jídle a oběti se autorka dostala i k slavné, ale zapomenuté, práci 

Williama Robertsona Smithse. 

Z práce je patrná dobrá metodologická průprava. Kladně hodnotím 

přizpůsobení sběru dat tématu a terénu, k němuž autorka přistoupila při své druhé 

návštěvě lokality. Pěkné jsou krátké postřehy autorky, když vlastní postupy a 

zkušenosti nachází v úvahách jiných badatelů (Stöckelová, Ghosh). Rád bych se 

zeptal, jak namáhavá byla transkripce nahraných rozhovorů a vůbec jazyková 

bariéra.  

Empirickou část lze ohodnotit skrze zodpovězení výzkumných otázek. Jejich 

šíře byla poměrně ambiciózní: Jak se odráží sociální norma v kolektivní paměti? Jak 

je kolektivní paměť vytvářena a distribuována? Zda se ve vzpomínkách na 

„Gemeinschaft“  (proč je psáno s malým „g“?) odráží napětí mezi minulostí a 

současností? Jak je konstruovaná nové identita v době modernity a globalizace? Zda 

lze ve vzpomínkách nalézt hodnoty skupiny? Otázka štědrosti, domácí jídlo a 

lokálních zdroje. Autorka chtěla sledovat jídlo jako synestetický fenomén, jídlo jako 

místo paměti. Zajímalo jí, jak se identity formují na základě příslušnosti k určité 

kultuře jídla, zamýšlela se nad tělesností, zda se objevují ztělesněné vzpomínky. 

Autorka se mezi četnými výzkumnými otázkami neztratila, i když ne všem 

věnuje stejnou pozornost. Přehledné členění empirické části, přesné komentáře, 

zdařilý výběr citovaných výpovědí dělá četbu nejen zajímavou v představených 

datech, ale i milou a zrcadlící atmosféru aktérského vyprávění. Není smyslem 

posudku shrnovat všechna zajímavá zjištění. Zvláště mi však utkvělo, že třebaže se 

informátoři vyjadřují o tradičních svatebních hostinách jako o velmi pracných a 

v podstatě si pochvalují trend hostin v restauracích – „vzpomínky na současné svatby 

nebyly tak košaté“ (str. 68). A to přesto, že „restaurace umožňují donést si na 

svatební hostinu své nudle, a své slepice a také, což je zásadní, svůj alkohol.“ (str. 

68)
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