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Veronika Macková si vybrala za cíl svého bakalářského studia svatbu na Valašsku, jak je 
zachycena v literatuře konce 19. Století. Zdrojem informací nejsou nové archivní prameny, 
ale dobová odborná literatura, zejména známé dvě monografie o svatbě a to Matouše 
Václavka a Fr. Bartoše. Dalším zdrojem poznatků je nová Národopisná encyklopedie a 
Moravská vlastivěda z roku 2000, pro obecnější orientaci dnes u nás stále oblíbený van 
Gennep. Tato literatura pomáhá autorce k doplnění a upřesnění informací, především však 
v jejich interpretacích. 

Autorčino hodnocení výchozích monografií je správné, jen bylo by možno požadovat širší 
záběr na literaturu, chybí nám např. Tomeš a jeho rozsáhlá studie o svatbě z roku 1967, bylo 
také možno porovnat přístup konce 19. Století s přístupy novějšími a sledovat, zda je nějaký 
posun ve studiu této problematiky. 

Podstatnou část práce tvoří popis části svatby vycházející z uvedené literatury, někde 

doplněné novějšími encyklopedickými díly, zejména v pasážích interpretujících významy 
obřadních prvků. Autorka si klade také otázku po rozdílech mezi údaji ve Václavkovi a 
v Bartošovi. Tu je možno připomenou, že obě práce měly jinou koncepci a prostorový záběr 
(Valašsko, presentované Vsackem versus celá Morava u Bartoše). 

Ne všechny interpretace i přes použitou literaturu jsou přesné a jasné, např. v podkapitole 
ohlášky není objasněn skutečný smysl, jimž bylo zveřejňovat záměr sňatku před celou 
komunitou a ta se směla vyjadřovat, nejsou-li nějaké, dosud neznámé překážky pro uzavření 
manželství (ženichův jiný závazek, materiální zadlužení, příbuzenské vztahy aj.). 

Soupis literatury není příliš bohatý, chybí např. zásadní Štikova teoretická práce Valašsko a 
valašský región, jediná svého druhu v naší etnografii, chybí odkazy na serioznější literaturu 
v pasáži o regionu Valašska, nicméně základní literaturu práce obsahuje. Nabízelo se srovnání 
s jinými monografiemi o svatbě z této doby (Vykoukal, Košťál ad.), nabízí se i rozbor toho, 
proč právě svatbě věnovali autoři tolik pozornosti a ne již narození nebo pohřbu nebo 
sociálním vztahům uvnitř rodiny. Zdá se, že práci chybí základní idea, proč právě se zabývat 
svatbou a proč právě svatbou valašskou. Chybí zdůvodnění tématu, tušení problému, o co 
vlastně má jít. 

Veronika Macková chce po obhájení ve zvoleném tématu pokračovat. Z tohoto hlediska je 
možné také její práci hodnotit jako úvodní vstup a obeznámení se s tématem regionální svatby 
na úrovní deskriptivní. Užitečné určitě bude do budoucna posazení problému do širších 
společenských a kulturních kontextů. Předpokládaný terénní výzkum k takovémuto postupu 
autorku nepochybně vybídne. 

Veronika Macková splnila základní požadavky kladené na bakalářskou práci, seznámila se 
s odbornou literaturou k tématu a naučila se ji používat jako zdroje k sestavení vlastního 
textu. Její práci práci je možno doporučit k obhájení pro získání titul bakaláře. Kvantitativní 



hodnocení velmi dobře až dobře, definitivní verdikt Sl ponechávám až po komparaci 
S prácemi dalších studentů. 
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