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Podařená bakalářská práce Anny Jagošové se zaměřuje na téma, které je „tradiční“ jen na první 

pohled – zabývá se totiž problematikou specifické regionální formy mužského sólového tance 

zvaného „slovácký verbuňk“, který byl před několika lety zapsán do Reprezentativního seznamu 

nemateriálního kulturního dědictví lidstva mezinárodní organizace UNESCO, ale nikoli (pouze) 

v jeho historických podobách; práce se naopak zaměřuje na jeho aktuální podobu, která je 

ovlivněna jak výše zmíněným zápisem na seznam UNESCO, tak především soutěží o jeho 

nejlepšího tanečníka, která je pořádána od roku 1946, respektive 1986. Autorka v obecné linii své 

práce tyto dvě podoby tohoto kulturního fenoménu komparuje, a to na základě na standardy 

současných bakalářských prací velmi rozsáhlého souboru dat. 

 V centru pozornosti autorky stojí především výše zmíněná soutěž, přičemž jádrem její 

analýzy se stávají procesy a funkce soudobé podoby této kulturní praktiky, které srovnává s její 

historickou podobou. Autorčinými primárními daty jsou jak písemné a audiovizuální prameny, tak 

rozhovory s dvěma důležitými typy aktérů, kteří ovlivňují současnou podobu tohoto fenoménu – jak 

tanečníky, tedy účastníky této soutěže, představujícími primární aktéry, tak porotci soutěže, kteří 

definují její „korektní“ a „kvalitní“ úroveň. Autorku tedy zajímá nejen deskripce historie a 

současnosti tohoto fenoménu, ale i dynamika jeho politiky autenticity, ke které autorka přistupuje 

především na základě konceptů „folkloru“ a „folklorismu“ (které zároveň zajímavým způsobem 

problematizuje). Autenticita tohoto projevu je vyjednávána pomocí mocenského dialogu mezi 

tanečníky, kteří proponují stále více a více unifikovanou a profesionalizovanou formu tance, a 

porotci, kteří kontrastně podporují naopak udržování jeho regionálně specifických a „tradičních“ 

forem. Autorka ve svém výzkumu dospěla i k celé řadě dalších nebanálních badatelských zjištění o 

současných procesech souvisejících se slováckým verbuňkem (především o jeho soudobé 

feminizaci a infantilizaci), které plánuje rozvíjet ve své budoucí badatelské činnosti. Po obsahové, 

teoretické i metodologické stránce je práce nadprůměrná; jediná potenciální výtka by mohla 

směřovat k jejím relativně obsáhlým historickým pasážím (jejich přítomnost ale autorka 

v samotném textu dovedně obhajuje) a relativní absenci zahraniční literatury (která je ale přítomná, 

a to jak v metodologii, tak v textech souvisejících s problematikou UNESCO). 

 Po formální stránce je bakalářská práce Anny Jagošové vysoce nadprůměrná, a to co se 

obecné grafické úpravy, gramatiky a stylistiky týče – autorka píše čistým a přehledným stylem, 

který stojí vysoko nad úrovní podstatné části současných absolventských prací, a to i (bohužel) na 



úrovni prací diplomových a dokonce i disertačních. Absence jakýchkoli formálních chyb typu 

překlepů je tak samozřejmostí. 

 Předloženou velmi kvalitní bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým 

hodnocením 1.  
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