
Oponentský posudek na bakalářskou práci Anny Jagošové  

Slovácký verbuňk mezi folklorem a folklorismem 

 

Autorka zvolila za téma bakalářské práce verbuňk, mužský sólový tanec populární na 

jihovýchodní Moravě. K jeho současné popularitě přispělo, zapsání do Reprezentativního 

seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO.  Vlastní tanec a 

jeho hudební součást zároveň hranice jihovýchodní Moravy překračuje (škoda, že není 

zmíněno).  

 Nelze říct, že by téma verbuňku bylo v minulosti badatelsky opomíjeno. Naopak 

pozornost mu byla věnována značná a autorka se měla ve svém textu vpravdě o co opřít. To 

se ale ukazuje jako problém v tom smyslu, že zpracování textu ji vede k jisté kompilaci 

známých textů. Současně ale Anna Jagošová využila osobní svědectví a výpovědi jak 

minulých, tak i současných interpretů tance.  

 I přes zjevnou a sympatickou snahu uchopit téma z několika úhlů pohledu (např. 

taneční, pěvecká, hudební složka, regionální zvláštnosti, kulturně historický a sociální 

kontext) nelze v předložené bakalářské práci přehlédnout některé nedostatky. 

V metodologické (a teoretické) části a tedy i v závěru, v literatuře, absentují některé novější 

nebo nové tituly, např. Jana Nosková – Michal Pavlásek (2013), Martin Soukup (2014) 

sborníky z oblasti etnochoreologie vydané v Etnologickém ústavu AV ČR. Historická fakta 

nejsou čerpána z primárních pramenů či literatury, ale až z „druhé ruky“. Přitom pohled do 

pramenů (vydaných či tištěných) se často přímo nabízí. Je to hlavně v souvislosti s nejstaršími 

zmínkami o tanci, konkrétně v souvislosti s prvním výskytem názvu tance v guberniální 

sbírce. Pohled do pramenů uložených původně ve Františkově muzeu v Brně a otištěných 

roku 1994 v základní edici Karla Vetterla a Olgy Hrabalové (Guberniální sbírka písní a 

instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819) k tomu přímo vybízí a tento titul by 

v literatuře chybět neměl. V této souvislosti je dobré připomenout, že první zmínka či 

svědectví o výskytu tance ještě neznamená dobu jeho vzniku. Takové údaje zpravidla 

reflektují stav již dlouhodobě zakonzervovaný.  

Zásadně postrádám uvedení stran v závorkových odkazech na literaturu. To souvisí i 

se způsobem, jakým autorka cituje publikaci Lidová kultura, Národopisná encyklopedie Čech 

Moravy a Slezska (2007). Čerpá zde z autorských, často i mnohastránkových textů a připojuje 

pouze jména redaktorů. Takto se zdá, že texty jako folklor a mnoho dalších zpracoval Richard 

Jeřábek nebo Stanislav Brouček, který za celý badatelský život o folkloru nenapsal ani slovo. 



Jedinkrát je uveden u encyklopedického textu Richard Jeřábek, takto se však dotyčný titul 

v literatuře nevyskytuje. Připomínka se týká jak několika textů mých, tak např. Martiny 

Pavlicové či Daniely Stavělové. Vytěžená hesla mají autory označené zkratkou a celým 

jménem jsou uvedená v příslušném seznamu autorů. U charakteristiky písní novouherského 

typu je opět odkázáno na 1300 stránkovou publikaci, přičemž autor textu je opět znám. Navíc 

hlavními a charakteristickými znaky hudební součásti verbuňku jsou nejen tečkované, ale 

především opačné, tzv. „lombardské“. Není zdůrazněno, že z hlediska hudebního jde 

především o kulturu romskou, šířenou romskými muzikanty v kulturním regionu zasahujícím 

části území Maďarska, Slovenska a Moravy jak přesvědčivě dokázal zejména Pavel Kurfürst 

(Hudební nástroje, 2002) a jiní. „Spojitost s cikánskou hudbou je pozorovatelná na každém 

kroku“ píše Jozef Kresánek (Slovenská ľudová ludová pieseň so stanoviska hudobného, 

1951), autorita v bádání mj. i v oblasti tance verbuňk. Postrádám rovněž zmínku o základním 

elementu hudebního doprovodu tance, o duvaji, synkopickém doprovodném rytmu, 

nepostradatelnému především v pomalé části a v předzpěvu a tance. 

Naopak je správné, když z textu jsou zřejmé funkce a význam dechové hudby jako 

doprovodného ansámblu i k tanci verbuňk a otupuje se tak obecná představa kladoucí 

rovnítku mezi Moravu, resp. Slovácko a cimbálovou muziku. Správně je uvedena doba 

průniku (novodobého) cimbálu do moravských lidových muzik až ve třicátých letech 20. 

století, zatímco existence dechovky je na Moravě kontinuální minimálně od poloviny 19. 

století. Oceňuji také zkušenost s respondenty tanečníky, soutěžními, porotci a obecně znalci 

regionální kultury v otázkách tanečního stylu a skloubení tradice s jejím stíráním, dobovými 

trendy vedoucími k unifikaci a předvedení tance jako sportovní disciplíny svého druhu. 

I přes uvedené nedostatky oceňuji snahu o poskytnutí uceleného pohledu na téma 

verbuňk, a doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 14. 5. 2018    Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 

 

 

 

 


