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„Na svatbě se baví a jí,“ charakterizuje jedna z aktérek bakalářské práce Petry Lewis povahu správné 

svatby (s. 67). Právě tyto aspekty se ukázaly jako významotvorné pro empirický výzkum Petry Lewis, 

tj. sdílená zkušenost účasti na přechodovém rituálu, při němž strava je natolik významným prvkem, 

že je možné jejím prostřednictvím sledovat proměnu kultury vesnice, dokonce natolik silným, že je 

nedílnou součástí kolektivní paměti lokální kultury. Jakkoli jsem jako školitelka byla v počátcích 

k tématu bakalářské práce trochu skeptická, Petra Lewis ve své bakalářské práci přesvědčivě ukazuje, 

že i řekněme tradiční národopisné téma, je-li pojato vpravdě etnograficky (ve smyslu etnografie jako 

de facto paradigmatu), může být a je opravdu nosné pro současné antropologické poznání. 

Jako cíl své bakalářské práce Petra Lewis vytýčila „snahu reflektovat hodnotové rámce kultury 

vesnice a napětí mezi minulostí a současností skrze aktérské vzpomínání na svatební hostiny“ (s. 14). 

Téma vynikajícím způsobem opřela o kombinaci etnologické a sociálněvědní literatury, zacílené 

především na problematiku paměti a tělesnosti, to vše ve vztahu k jídlu (koncepty individuální a 

kolektivní paměti, habituace, synesthesie), ale i na témata spojená s terénem vesnice (tradice, 

sociální kontrola atp.) potažmo současného světa (modernizace a globalizace). Empiricky pak v rámci 

krátkodobého opakovaného etnografického výzkumu téma uchopila především prostřednictvím řady 

narativních a polostrukturovaných, ale i neformálních rozhovorů resp. rozhovorů s různými podněty 

(fotografie, videonahrávky atp.). Výsledkem je text, který je vcelku standardně členěn na teoretickou, 

metodologickou a empirickou část, v němž autorka postupně odkrývá snad veškeré vrstvy, které se 

k tématu v širším i užším kontextu pojí. 

Bakalářská práce Petry Lewis je v mnoha ohledech opravdu výjimečná. Ať už šíří a hloubkou 

teoretického ukotvení (slabší jsou snad jen kapitoly pojednávající v teoretických východiscích tradici a 

globalizaci), důkladnou a především citlivou reflexí aspektů vlastního výzkumu (větu „Když už jsou mi 

aktérské vzpomínky vydané všanc a mé informátorky mi daly důvěru, chci jim dát hlas“ /s. 23/ by si 

všichni začínající antropologičtí badatelé měli vyvěsit před své počítače), především ale schopností 

téma opravdu důkladně promýšlet na úrovni analýzy a interpretace dat. Petra Lewis opravdu 

pochopila principy etnografie v tom nejlepším slova smyslu a aniž by sklouzla k popisnosti (k čemuž 

dané téma trochu vybízí), prokázala ve své analýze cit pro detail a schopnost jeho interpretace 

prostřednictvím zvoleného teoretického zázemí. Neomezuje se navíc na data vytvořená v rámci 

rozhovorů, ale kontextualizuje je s terénními poznámkami vytvářenými průběžně během celého 

procesu výzkumu (tj. nejen při pobytu v lokalitě). Valná většina kapitol empirické části práce 

(především pak ale kapitoly bytostně interpretativní v jejím závěru) jsou z hlediska žánru etnografie 

opravdu vzorové.  

Text má samozřejmě i slabší stránky. Občas autorka ve snaze vyčerpat data k tématu sklouzne 

k jakémusi výčtu segmentů (např. s. 60), na některých místech není členění zcela logické (kap. 

Sociální kontrola a Společenský život – mimochodem, „drby“ jsou nedílnou součástí společenské 



kontroly), výjimečně data desinterpretuje (tradice x systém – s. 24) resp. své interpretace o data 

neopírá (kap. Sociální kontrola), v textu je řada překlepů resp. gramatických pochybení (shoda 

podmětu s přísudkem) a konečně, závěr je opravdu stručný. Nutno z hlediska školitelky dodat, že 

většina těchto pochybení jde na vrub chvatné finalizaci textu. 

Tyto nedostatky ovšem razantně převyšuje celková úroveň textu, k níž je na místě ještě dodat čtivost 

textu a schopnost autorky opravdu plasticky vykreslit sledovaný terén. Celkově tedy nemohu než 

s radostí doporučit bakalářskou práci Petry Lewis k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

Praha, 7. února 2015       Mgr. Hedvika Novotná        

 

Petra Lewis ve své bakalářské práci zúročila své etnografické zkoumání jihoslovenské vesnice 

s důrazem na aktérské reflexe svateb resp. svatebních hostin.  

 

 

 

 


