
Oponentní posudek diplomové práce

Svatba: Tradiční přechodový rituál v kontextu 21. století

Zuzana Hrušková

Diplomantka  předkládá  kvalitně  zpracovanou  práci,  která  se  skládá  z  přehledové  studie 
vývoje  okolností  uzavírání  sňatků  a  výzkmnou  sondu  do   názorů  současných  středoškolských 
studentů na fenomén svatby. Teoretická část práce systematicky sleduje téma uzavírání sňatků, a to 
zejména z pohledu sociologie. Diplomantka uvádí reprezentativní výběr literatury, zejména řadu 
současných monografií. Jednotlivé aspekty uzavírání sňatků sleduje systematicky v odpovídajících 
souvislostech, porovnává  jejich proměny v minulosti.
Velice oceňuji praktickou část, ve které diplomantka získala slušný vzorek studentů středních škol. 
Metodologickému postupu pro stanovení vzorku nelze nic vytknout. Také charakteristika vzorku je 
v práci provedena na velmi dobré úrovni. Problém vidím v obsahu otázek. Část dotazníku se kryje s 
aspekty sledovanými a popisovanými v teoretické části, tedy se sociologickým pohledem na téma 
uzavírání  sňatků. Otázky 10 až 14 jsou zaměřené na zvyky,  provázející  svatby v současnosti  a 
postoje  studentů  k  těmto  tradičním  nebo  i  pseudotradičním  zvykům.  Vyhodnocení  odpovědí 
ukazuje,  že  o  téma  zvyků  provázejících  svatební  obřad  je  i  u  mladých  lidí  zájem.  Přestože 
diplomantka uvádí v seznamu literatury například práce J. Frolce, identifikaci, popisu a interpretaci 
jednotlivých svatebních zvyků se v teoretické  části příliš nevěnuje. Předpokládám, že představení 
tradičních rituálů provázejících svatbu a porovnání se zvyklostmi dochovanými do současnosti by 
bylo další přínosem práce. Pro identifikaci a porovnání zásadních rituálů pro uzavření manželství v 
seznamu  literatury  postrádám  současnou  etnografickou  encyklopedii,  vydanou  nakldatelstvím 
Akademia, která právě odborně zpracované porovnání způsobů slavení obsahuje.  
Celkově  velmi  oceňuji  úroveň  jak  teoretické  části,  tak  náročnost  části  praktické.  Moje  výtka 
poukazuje  k  obsahovému  posunu  mezi  sociologickým  zaměřením  teoretické  části  a  obsahem 
výzkumné sondy, která kombinuje hlediska sociologická i etnografická bez širší opory etnografie v 
teoretické části.
Diplomantka splnila kriteria pro vypracování diplomové práce  a proto práci doporučuji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení mezi stupni výborně a velmi dobře s ohledem na obhajobu.

Otázky k obhajobě:
Představte postupně tradiční zvyky, které svatební obřad provázely v minulosti. Poukažte přitom na 
zvyklosti, které se dochovaly do současnosti a charakterizujte tuto proměnu.

 V Praze dne 11.5. Michaela Dvořáková


