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          Autorka předložené bakalářské eseje zvolila pro svoji závěrečnou práci klasické 
etnografické téma výroční obřadnosti, a to konkrétně velikonoční svátky na středočeské 
vesnici v současnosti a minulosti. Přesto se jedná, zejména s ohledem na volbu lokality, o 
téma nelehké, protože  řada míst z oblasti středních Čech ztratila v důsledku společenských 
proměn kontinuitu vývoje v různých oblastech způsobu života, včetně výroční obřadnosti.  
 
          Monika Kupšová si jako základní výzkumný cíl stanovila, jak píše v úvodu, zjistit, „jak 
se změnilo prožívání a průběh velikonočních svátků v jedné konkrétní středočeské obci za 
dobu přibližně posledních padesáti let z pohledu pamětníků – osob trvale žijících v této 
vesnici po celé sledované období“. Paralelně pak sledovala i reflexi „významu slavení 
velikonoc u současné mladé generace, která žije ve stejné obci“.  A v neposlední řadě se 
pokusila zjistit, „nakolik prostupuje komerčnost velikonočními svátky, nakolik dávají lidé 
přednost nakupování jednotlivých komponentů spjatých s velikonocemi a nakolik jejich 
vlastní výrobě“. 
 
          Bakalářská práce je koncipována do celkem 11 kapitol (včetně úvodu, závěru, seznamu 
literatury a příloh), které se volně sdružují do čtyř bloků. V prvním z nich se autorka vedle 
úvodní pasáže soustředila na jedné straně na vymezení pojmů (kapitola druhá – s. 7-10), 
s nimiž v textu pracovala (svátek, tradice, zvyk, obyčej). Na druhé straně (kapitola třetí – s. 
11-18) se pak obecně zabývala velikonočními svátky v českých zemích v 19. a na počátku 20. 
století.  
 
          Druhý blok je věnován metodologickému přístupu (kapitola čtvrtá – s.19-22) při 
koncipování  výzkumu, jeho realizaci v terénu (sběr dat, výzkumný vzorek) i při analýze a 
interpretaci výzkumem shromážděných dat. 
 
          Ve stěžejním a nejrozsáhlejším  třetím bloku textu (kapitola pátá až osmá – s. 23-42) 
autorka zpracovala výsledky svého výzkumu. Nejprve podala obraz velikonočních svátků ve 
sledované obci v době 60. let 20. století (kapitola pátá – s. 23-29) a po té charakterizovala 
průběh velikonočních svátků v téže obci v současnosti (kapitola šestá – s. 30-36), přičemž se 
opírala o rozhovory s respondenty a získaná data dávala do souvztažnosti s odbornými texty, 
zejména pak těmi, které se týkaly jí sledovaného regionu. Následně shrnula dosud udržované  
velikonoční zvyky a tradiční prvky (kapitola sedmá – s. 37-39) a charakterizovala i průnik 
komerce do současných velikonočních svátků (kapitola osmá – s. 40-42) ve zkoumané 
vesnici. 
 
          V závěrečném čtvrtém bloku (kapitola devátá – s. 43-45) Monika Kupšová přehledným 
a srozumitelným způsobem shrnula výsledky, k nimž na základě analýzy a interpretace dat 
dospěla. Text bakalářské eseje pak uzavřela seznamem literatury a krátkou přílohou, kam 
zahrnula vedle seznamu respondentů i v obci v současnosti užívanou velikonoční koledu a 
dvě fotografie dnešních koledníků při koledě. 



 
          Předložená bakalářská esej Moniky Kupšové má jako celek logickou strukturu a po 
formální stránce působí poměrně úpravným dojmem, což se týká především jednotně 
vedeného poznámkového aparátu. Autorka si přesně vymezila na první pohled 
neproblematický výzkumný cíl, nicméně volba výzkumné lokality jí situaci neusnadnila. 
Spíše naopak. S vytýčeným úkolem se vypořádala podle svých výzkumných schopností a 
časových možností poměrně dobře. Výsledkem jejího snažení je spíše popis situace 
vycházející z výzkumem shromážděných dat než jejich hlubší analýza. Ocenit je třeba 
autorčinu snahu ujasnit si  terminologii, kdy např. i odborná literatura opakovaně užívá 
odlišné pojmy jako synonyma (zvyk, obyčej). K drobným formálním nedostatkům patří 
překlepy, některé gramatické chyby a v příloze pak fotografie bez uvedení čísla a 
autora/autorky. A když už autorka zařadila do přílohy fotografie, mohl být jejich soubor jistě 
početnější. 
 
          Souhrnně lze konstatovat, že autorka prokázala, že si dovede vytýčit výzkumný cíl, že 
je schopna získat v terénu data potřebná k jeho řešení a na základě jejich zpracování 
formulovat výsledky, ke kterým dospěla. Bakalářská esej Moniky Kupšové splňuje základní 
požadavky, které jsou na tento typ závěrečných studentských prací kladeny a doporučuji ji 
proto k obhajovacímu řízení. Navrhuji podle výsledků obhajoby hodnocení mezi „dobře“ a 
„velmi dobře“. 
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