
Oponentní posudek diplomové práce Šárky Hruškové
Tradice Českého Meránu

Diplomantka předkládá práci, na které je zřetelné silné osobní zaujetí. Shromáždila velké 
množství informací, uspořádala je podle vlastních kriterií a předkládá podrobný popis 
současných tradic regionu.
Přínosem práce je tedy zachycení současného stavu kulturně společenského života oblasti a 
jeho specifik. 
Z obsahového hlediska považuji uvedení do oblasti a její úvodní charakteristiku za kvalitně 
zpracovanou. Diplomantka zde prokázala schopnost vystihnout významné souvislosti, které se 
podílely na vývoji regionu. Jako přehlédnutí nebo převzetí chyby od informačního zdroje 
považuji na straně 19 informaci o zřízení četnické stanice v Sedlci v roce 1955.
Charakteristiku kulturního života regionu vhodně doplňuje podkapitola věnovaná významným 
osobnostem a jejich vztahu k regionu. 
Zvláště oceňuji samostatnou podkapitolu věnovanou místní kronice jako významnému 
pramenu.  
Od druhé kapitoly je práce koncipována jako čistě popisná. V úvodu 2. kapitoly postrádám 
obecnější zamyšlení nad vztahem mezi minulostí a současností a významem tradic. 
V tématickém zaměření podkapitol a jejich řazení vidím některé nesrovnalosti. Například není 
zřejmé proč diplomantka předřadila podkapitolu 2.1 novodobé tradice s dalšími 
podkapitolami věnovanými pochodům a derby, když sportovním tradicím se věnuje i 
v kapitole 2.3. Nejstarší tradice vycházející z lidových a křesťanských svátků jsou tak v rámci 
podkapitoly 2.2 vřazeny mezi novodobé tradice sportovního zaměření. Novodobé tradice jsou 
navíc obsahem i dalších kapitol. V kapitole 2.2 diplomantka používá termíny lidové a 
křesťanské tradice bez jejich přesnějšího vymezení, případně bez  naznačení jejich 
vzájemného spolupůsobení. Jako odborně nešťastnou považuji formulaci na straně 36:  „není 
žádnou záhadou, proč právě s tímto náboženstvím je spojena řada svátků a tradic“ Přístup, 
který si neklade otázky po vývoji a obsahu tradic a zachycuje pouze jejich současnou vnější 
podobu musí být nutně povrchní. 
Kapitola 2.6 Rodinné tradice se omezuje pouze na Svátek matek a Mezinárodní den dětí. 
Způsob, jakým jsou uvedené svátky popsány nepřináší nic nového, překvapivého, co by se 
lišilo od běžného průměru. V takové situaci bych očekávala, že bude autorka tuto skutečnost 
reflektovat a patřičným způsobem se k ní v textu vyjádří.  U kapitoly 2.6 Rodinné tradice 
postrádám tradice spojené s různými fázemi života, případně alespoň zmínku, proč nebyly do 
práce zahrnuty. Vyjádření na straně 36, že se „rodinné tradice křtu a biřmování rok od roku 
vytrácí“ a proto nebudou zmiňovány, považuji za nedostačující. 
Ani ve struktuře dalších podkapitol není dostatečně zřetelný záměr diplomantky. Jednotlivé 
podkapitoly spíš práci štěpí na malé celky, a jejich řazení  působí náhodně. Například jaký je 
rozdíl mezi lidovými tradicemi z kapitoly 2.2 a zemědělskými/ venkovskými tradicemi 
v kapitole 2.5? 
Z hlediska metodologického oceňuji práci s prameny, shromáždění řady různých regionálních 
zdrojů a jejich alespoň částečné porovnání s odbornou literaturou s obecnější výpovědní 
hodnotou. Diplomantka uvádí, že vycházela ve své práci ze soukromých archívů, 
v poznámkách ale na tyto archívy neodkazuje. Mám také připomínky ohledně práce 
s výpověďmi pamětníků. Pokud je v poznámkovém aparátu uvedeno jméno pamětníka, chybí 
zde rok jeho narození pro lepší představu o období, ke kterému může vypovídat z vlastní 
zkušenosti. 
Přes výše uvedené připomínky práci doporučuji ji k obhajobě. 



Otázky a úkoly k obhajobě:
1. Analyzujte pojem tradice na základě přehledové odborné literatury, (např. Národopisné 
encyklopedie)
2. Specifikujte obsah pojmu lidové tradice
3. Představte přínos Čeňka Habarta pro popisovanou oblast 

V Praze dne 3.1.2011

ing. Michaela Dvořáková


