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(Oponentský posudek na rigorózní práci) 

Kandidátka předkládá k oponentnímu řízení obhajoby rozšířenou verzi diplomové práce (viz 

Pavla Žvachtová, Změny v hornické stravě na Kladensku: s přihlédnutím k obci Vinařice. 

Praha: Ústav etnologie, FF UK, 2003, 114 s., 5 text. příl., 22 obr. příl., 4 mp., 3 tab., angl. 

resumé), kterou lze - s jistou mírou nadsázky - považovat za tematickou etnografickou 

monografii. Formy stravování obyvatel jsou studovány na pozadí hospodářských a sociálních 

změn, kterými region Kladenska procházel od 2. poloviny 19. století do současnosti. 

Práce je rozvržena do 8 oddílů, 30 kapitol, 85 subkapitol a 27 subsubkapitol. Úvodní část 

pojednává o metodologicko-metodických aspektech a východiscích (viz kap.: Téma, Cíl 

práce, Základní strukturace práce, Prameny, Terénní výzkum). Navazující oddíl sleduje 

region Kladenska v kulturně historickém kontextu se zvláštním zřetelem k historickému 

vývoji těžby uhlí a jeho reflexi v hospodářské a sociální oblasti (viz kap.: Počátky těžby a její 

rozvoj na přelomu 19. a 20. století, Období 1. světové války v kladenském průmyslu, Těžba 

uhlí na Kladensku v meziválečném období, Období 2. světové války, Situace v hornictví 

v druhé polovině 20. století, Konec kladenských kamenouhelných dolů). Třetí oddíl pojednává 

o demografických změnách v kladenském regionu (viz kap.: Migrace obyvatel zjednotlívých 

lokalit ČR: vývoj počtu obyvatel v regionu, Přehledy počtu obyvatel a domů v regionu). 

Čtvrtý oddíl se zabývá formování identity zkoumané socio-profesní skupiny obyvatelstva (viz 

kap.: Povolání jako prestiž, Vznik hornické identity) a vybranými aspekty jejich způsobu 

života a kultury (viz kap.: Duchovní a sociální kultura, Hornické symboly, Hornické 

památníky na Kladensku, Ženy mezi horníky). 

Zatímco oddíly I-IV podávají hospodářskou a socio-kulturní charakteristiku zkoumané 

oblasti, V. oddíl se věnuje meritu práce - tj. Stravovacím zvykům horníků na Kladensku. Po 

vstupní metodické partii (viz kap.: Úvod do problematiky, Hornická strava versus strava 

horníků, Charakteristika oblasti, Východiska pro studium hornické stravy u vybrané cílové 

skupiny) autorka přistupuje k strukturální analýze stravovacích zvyklostí hornických rodin ve 
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vymezených časových úsecích (Období druhé poloviny 19. století, První světová válka, 

Období první republiky, Druhá světová válka, Poválečné období a 50. léta 20. století, 

Stravovací zvyky na Kladensku: 60. léta až 1989, Změny ve stravovacích zvycích na 

Kladensku po roce 1989). Navazující část V. oddílu pojednává o Stravě horníků, tedy o 

formách stravování vlastních aktérů specifické profese v pracovním i mimopracovním 

kontextu (viz kap.: Jídlo běžného pracovního dne, Slavnostní jídla). 

Následující oddíly VL-VIII. práci završují. Bilancují dosažené výsledky (viz odd.: Závěr), 

upozorňují na relevantní informační zdroje (viz odd.: Použitá literatura, Seznam respondentů) 

a dokumentují prezentované poznatky prostřednictvím textových a obrazových ukázek (viz 

odd.: Příloha). 

K obsahu práce nemá oponent zásadní námitky a výhrady. Autorce se podařilo splnit 

deklarovaný cíl a doložit "vzájemnou provázanost změn v profesním prostředí a v oblasti 

stravovacích zvyků" ve vymezených časových etapách. Rovněž formální úprava textu je 

prosta závažných pochybení. Dílčí výhrady lze mít k nedůslednostem v pasportizaci 

informačních zdrojů, v gramatice (stylistice) výpovědí a grafické podobě práce. 

Navzdory výše uvedeným výhradám oponent soudí, že kandidátka obhajoby splnila 

náležitosti kladené na rigorózní práci a doporučuje ji k obhajobě. 

V Praze, 11.2. 2009 


