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Tématem diplomové práce je význam svatebního obřadu v české společnosti a její kultuře. Ke 

zpracování tohoto tématu použila diplomantka interdisciplinární přístup. Kombinuje 

sociologický pohled na svatební obřad z hlediska jeho sociálních funkcí s kulturologickým 

pojetím svatebního obřadu jako přechodového rituálu a s etnografickým popisem podoby 

svatebního obřadu v různých světových kulturách, zejména kultury české. 

Téma práce je zvolené vhodně. Na rozdíl od institucí manželství a rodiny je totiž 

problematika svatebního obřadu dosud stranou zájmu sociologických empirických výzkumů i 

teoretických studií. Chvályhodné přitom není jen to, že diplomantka toto, v současné 

sociologii poněkud opomíjené, téma zpracovala, ale zejména způsob jeho zpracování. Díky 

interdisciplinárnímu přístupu a kombinaci teoretické analýzy s vlastním empirickým šetřením 

se jí podařilo prokázat, že svatební obřad je významný fenomén současné společnosti, a 

dospět k relevantním sociologickým poznatkům. 

Práce má tři hlavní částí. První část (kapitola 2) obsahuje stručný přehled definic a pojetí 

svatebního obřadu jako přechodového rituálu a statusotvorného prvku v naší i světové 

literatuře. Druhá část (kapitola 3) popisuje historii svatebního rituálu v české společnosti ze 

základních hledisek, především z hlediska etnografického, ekonomického, právního a 

kulturního. Těžiště práce spočívá ve třetí části (kapitoly 4 a 5), v nichž diplomantka přináší 

jednak výsledky sekundární analýzy výzkumu představ mladých lidí o manželství a 

rodičovství a jednak výsledky vlastního kvalitativního empirického šetření prováděného 

technikou hloubkových polo standardizovaných rozhovorů. Získané výsledky srovnává autorka 

s výsledky kvantitativní empirické sondy postojů mladých lidí k manželství a ke svatbě, 

kterou provedla v roce 2005. 

Ve všech částech má diplomová práce výbornou úroveň. Autorka prokázala schopnost 

teoretického zvládnutí poměrně složitého tématu, nacházejícího se v průsečíku obecnějších 



problémů měnícího se významu manželství jako instituce a proměn rituálů v moderní 

společnosti, které navíc stojí na pomezí tří vědních oborů - sociologie, kulturologie a 

etnografie. Zároveň prokázala schopnost operacionalizace tohoto tématu pro potřeby 

kvalitativního empirického šetření, kvalifikovaného provedení rozhovorů i analýzy získaných 

dat a interpretace výsledků na vysoké odborné úrovni. 

Práce přináší řadu podnětných poznatků, které by si zasloužily podrobnou diskusi. Jedním 

z nejzajímavějších je zjištění, že svatební obřad (či spíše celý svatební den) je samotnými 

svatebčany vnímán rozporně. Na jedné straně pozitivně, jako nástroj posílení partnerského 

vztahu a změny sociálního statusu, na druhé straně negativně, protože většina 

charakteristických prvků určujících průběh a podobu jednotlivých kroků rituálu v nich 

vyvolává nepříjemné pocity (psychické vypětí, přílišná formálnost, problémy se složením 

hostů, odmítání tradičních obyčejů). 

Proto se nabízí otázka, na níž by měla diplomantka hledat alespoň hypotetickou odpověď. Je 

to otázka, zda lze očekávat v blízké budoucnosti výraznější změny v charakteru svatebního 

obřadu a organizace průběhu celého svatebního dne ajaké změny by to mohly být. A pokud 

ne, tak proč se přes rozporné vnímání tento rituál nezmění. 

Předloženou práci považuji za výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
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