
Posudek diplomové práce Veroniky Mackové
Svatba na Žďársku

současný stav v porovnání s tradičním modelem

62 stran textu, poznámkový aparát, bibliografie, textová a obrazová příloha, mapky, grafy

Téma svatby provází Veroniku Mackovou takřka po celé její studium, bylo předmětem bakalářské 
práce  a  je  i  tématem práce diplomové.  Vybraným regionem je  okres  Žďár nad Sázavou a v centru 
pozornosti  je  současný  průběh  svatebního  rituálu  s lehkým  nástinem  průběhu  tradičního  lidového 
obřadu. Je samozřejmé, že takto koncipovaná práce se musí opírat především o terénní výzkum a ten je 
také prezentován jako zásadní zdroj informací. 

Struktura práce je standardní, kapitoly jsou dobře a logicky rozvrženy. Pominu-li relativně drobné 
pravopisné  a  stylistické  nedostatky  a  nepřesnosti  v bibliografii,  jsem  poněkud  na  rozpacích,  zda 
předložený text naplňuje předepsaných 60 normostran. Úvod začíná na straně 9, Závěr končí na straně 
71.  Nemám k dispozici  elektronickou verzi,  takže nemohu ověřit,  zda autorce nekřivdím. Je-li  však 
prakticky celá 5.  kapitola (s.  18-23) citací  zákonné normy, je-li  celá strana 35 více méně reklamou 
IKEA, jsou-li zde přepisována svatební menu (s. 46-7) a jsou-li sem vkládány obrázky, tabulky, verše, 
pak se obávám, že rozsah vlastního autorského textu je opravdu „na hraně“ s předepsanými požadavky. 

Vstupní kapitolou práce je Metodologie terénního výzkumu, není však jasné, podle jakých kritérií 
docházelo k výběru respondentů. Jasné jsou pouze údaje o pohlaví, věku, místě bydliště a údaj, zda 
snoubenec žije nebo nežije v rodičovské domácnosti, což podle mého názoru nedostačuje. Zásadní věcí 
je sociální status, povolání, vzdělání (případně údaj, zda se jedná o studenta či nezaměstnaného). Při 
tomto konkrétním výzkumu je důležité znát i status rodičů nastávajících novomanželů. Jednalo se vždy 
o první  sňatek  obou snoubenců? Nebyly  zde  už  děti  z těchto  nebo předchozích  vztahů? Je vhodné 
považovat člověka, který se deklaruje jako věřící, výhradně za katolíka? Postrádám otázku, kterou si 
autorka měla položit, totiž nakolik je tento vzorek pro Žďársko reprezentativní? 

Předmětem práce je současný svatební obřad a je dobře, že jsou tu náznaky snahy o zachycení 
širšího společenského rámce, ve kterém rituál probíhá. Za nejlépe zpracovanou považuji pasáž o stále 
pasivnější roli rodičů snoubenců v rozhodování o volbě partnera (podílejí se ale přesto na financování 
obřadu?). 

Je tu zmínka o institutu „přítele“ a „přítelkyně“, což je fenomén, který ve společnosti existoval 
vždy, nikoli však pod tímto označením a nikoli jako významný společenský trend. Autorka mu nevěnuje 
zvláštní pozornost (dva řádky v poznámce).   

 V textu se dost často vyskytuje slovo popis. Deskriptivní přístup tu opravdu převládá. Místy má 
dokonce čtenář dojem (uznávám, že subjektivní), že čte návod, jak tento náročný obřad dobře zvládnout. 
Zdá se mi, že převládá forma nad obsahem. Vnější kolorit svatebního dne zastiňuje, koho se obřad týká,  
kdo a proč do manželství vstupuje, (případně nevstupuje). Škoda, že tu není zamyšlení nad motivací a 
především nad sociální  stránkou rozhodnutí  (ne)vstoupit  do manželství  v ekonomicky rozkolísané a 
sociálně nejisté době v regionu, který má svá specifika. 

Záměrem práce není porovnání Žďárska s jinými oblastmi. Provedený kvalitativní výzkum však 
poskytuje údaje jak o svatbách městských, tak venkovských, občanských i církevních (zde katolických). 
Jistá komparace mezi nimi by byla možná, byť se jedná o malý vzorek. Práce by takovou interpretací 
nesporně získala. 

Nejsem si jistá, zda je práce po formální stránce v pořádku vzhledem k rozsahu textu. Pokud se 
ukáže, že ano, po jistém váhání ji doporučuji k obhajobě s tím, že výslednou známku nechci vzhledem 
k okolnostem předjímat, bude na autorce, aby se obhájila. 
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