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Oponentský posudek

Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým a mezi studenty ZSV 

velmi  oblíbeným  tématem  –  vývojem  lidových  zvyků  v regionech  České 

republiky. Hlavním předmětem autorčina zájmu nejsou dějiny Sedlčanska, které 

v jejím podání hrají spíše okrajovou roli, ale vývoj a současnost lidových zvyků, 

jež  jsou  popisovány podle  jednotlivých  ročních  období.  V tomto  ohledu proto 

nevadí, že se jedná o kompilační práci bez využití pramenů. Magdalena Čekalová 

totiž  při  psaní  prokázala  dobrou  zvoleného  tématu  i  regionu.  Autorka  navíc 

nepracuje jen s  holými fakty, ale snaží se danou látku co nejvíce přiblížit žákům 

zvolené věkové skupiny. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol (plus úvod a závěr). V úvodu by bylo na 

místě  zhodnotit  použitou  literaturu  a  zdroje.  První  kapitola  (Sedlčansko)  pak 

působí v celé práci cizorodě a bylo by možná lepší ji úplně vynechat nebo zcela 

přepracovat. Historie obce je totiž zhuštěna na necelé dvě strany a významným 

osobám mikroregionu  (kterými  jsou podle  autorky jen  Jakub Krčín  z Jelčan  a 

Sedlčan a Josef Suk) je věnován pouze jediný odstavec.  Stejně odbytě  působí 

další  dvě  podkapitoly  Lidová  architektura  na  Sedlčansku  a  Kulturní  zařízení 

Sedlčanska. 

Hlavní část práce věnovaná lidovým zvykům je ale zpracována o poznání 

precizněji a ani po obsahové, ani po formální stránce ji nelze mnoho vytknout. Za 

pozoruhodné považuji jen často se opakující  poznámky „osobní zkušenost“, se 

kterými  jsem  se  v podobných  pracích  ještě  nesetkal.  Závěr  pak  v  podstatě 

rekapituluje výsledky práce a představuje v podstatě zhuštěné resumé. 
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V části Seznam použité literatury by mě zajímalo, jaký vidí autorka rozdíl 

mezi Regionální literaturou a Odbornou literaturou. Tato část práce bohužel vyhlíží,  

jako by se autorka snažila seznam své četby co nejvíce zvětšit. Dopouští se proto řady 

prohřešků  –  cituje  např.  jednotlivé  díly  vícedílné  publikace  (možná  z důvodu 

rozdílného ISBN?!) a zbytečně rozepisuje jednotlivá čísla místních periodik (přestože 

je cituje v textu).  

Přes  výše  uvedené  připomínky  považuji  práci  za  poměrně  zdařilou, 

doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm: velmi dobře.

V Praze 24. července 2010

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
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