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Cilem diplomové práce Dany Fôrsterové bylo podat 
obraz lidových slavnosti a obřadů existujicich v oblasti 
středniho Posázaví, jejich vnímáni dětmi I. stupně 
základni školy a možnostmi jejich využiti při výuce. 
Autorka se přitom věnovala především obdobi vývoje těchto 
zvyků od 19. stoleti po současnost. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol včetně úvodu a 
závěru. V prvni kapitole nazvané Výročni slavnosti a 
obřady ve středním Posázaví provedla autorka kritiku 
pramenů a literatury vztahuj ici se k dané problematice. 
Prokázala vysokou erudici a schopnost pracovat s odbornou 
literaturou a prameny. Tato část práce může sloužit i jako 
úvod к odborné práci z oboru kulturní etnologie a 
etnografie. V kapitole jsou nejenom obřady popsány, ale je 
připojen i dotazník a mapy zachycujíc! životnost slavnosti 
od 2. pol. 20. stoleti. Autorka přitom využila jako vzor 
dotazníku V. Frolce, který upravila pro potřeby práce. 
К dalšímu prohloubeni práce, by rozhodně přispělo dalši 
statistické zpracováni problematiky. Tuto připomínku 
připojuji přesto, že jde nad rámec cile práce. 

Kapitola Využiti při výuce na základni škole, je 
ukázkou možnosti využiti tematiky a vztahu děti к ni. 
Autorka se neomezila pouze na vlastivědu, ale ukazuje na 
možnosti využiti problematiky v hodinách dějepisu, 
zeměpisu, českého jazyka a dalších předmětech. V rámci své 
práce připravila i dotazník, který nám dává představu o 
současném vztahu děti к tradičním slavnostem, resp. 
Vánocům. Tento dotazník ve své práci diplomantka 
vyhodnotila. V závěru práce je předloženo shrnuti výsledků 
výzkumu. 

Součásti diplomové práce, je přiloha. Je v ni 
předložen nejen obrazový ' materiál zachycující některé 



události, ale dotazníky sloužící к zpracováni stavu vývoje 
lidových slavnosti a povědomí o nich od konce 2. světové 
války do současnosti. Dalši část je ukázkou konkrétních 
odpovědi žáků na otázky týkajících se Vánoc, (vyhodnocení 
v kap. III.) 

Práce je doplněna poznámkovým aparátem a seznamem 
prameny a literatury a autorka prokázala schopnost s nimi 
pracovat. 

Diplomová práce má logickou a do sebe zapadající 
stavbu a je založena na vlastním výzkumu diplomantky. 
Práce splnila všechna kriteria diplomové práce a může 
sloužit jako metodická příručka pro učitele při zařazování 
obdobné problematiky do výuky vlastivědy. Jako hodnoceni 
navrhuji : výborně 
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