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Diplomová práce Zuzany Hruškové Svatba: Tradiční přechodový rituál v kontextu 21.  
století se věnuje rituálu svatby z pohledu společenských věd a vztahem současných mladých 
lidí k tomuto tradičnímu rituály.

Práce je rozdělena do 4 kapitol, první kapitola se věnuje svatbě v kontextu systému 
rituálů, druhá kapitola se dívá na svatbu z historické perspektivy, v kapitole třetí se autorka 
zabývá demografickým pohledem a podmínkami  a  náležitostmi  spojenými se vstupem do 
manželství.  Čtvrtá  kapitola  obsahuje  praktickou  část  práce  –  prezentuje  výsledky 
kvantitativního  výzkumu,  uskutečněného  autorkou,  o  postojích  studentů  středních  škol  ke 
svatbě a svatebním zvykům.

Za stěžejní  a velmi přínosnou považuji  praktickou část  práce.  Autorka si  stanovila 
hypotézy  a  výzkumné  otázky,  vymezila  metodologii  a  popisuje  a  hodnotí  vlastní  průběh 
výzkumu. V další části analyzuje a prezentuje výsledky, které jsou srovnány s jinými studiemi 
zabývajícími  se  podobnými  tématy,  v závěru  výsledky  shrnuje.  Dochází  k zajímavým 
závěrům,  zvláště  konstatuje,  že  u  mladých  lidí  studujících  střední  školu  převažuje 
konzervativní přístup k tradicím, které se váží k uzavření sňatku a manželství. Pozitivní fakt, 
že studenti mají stále tradiční pohled na uzavírání manželství a nesezdaná soužití pro většinu 
z nich budou jen přechodným stavem, považuje autorka za hlavní přínos svého zkoumání.

Práce je v teoretické i praktické části zpracována velmi kvalitně, opírá se o množství 
literatury a zdrojů, s kterými správně v textu pracuje. Struktura a obsah práce je uspořádán 
logicky a přehledně. Pozitivní je rovněž interdisciplinární zaměření práce.

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou  práci,  doporučuji  ji  k obhajobě  a 
navrhuji klasifikaci výborně.

Otázka k obhajobě:

Čím si vysvětlujete výzkumem potvrzený příklon mladých lidí k tradičním hodnotám, které se 
týkají manželství,  navzdory všeobecně tradovanému názoru, že pro mladé již manželství a 
svatba není důležitá? 
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