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Práce si klade za cíl, jak autorka uvádí, „zachycení současného stavu obřadu pro budoucí 

generace“. Pádnější důvod k napsání odborné práce si nelze ani představit. Tento bohulibý čin 

má však úskalí, jak ostatně bude ještě řečeno. 

Informace k současné svatbě na Žďársku získávala autorka prostřednictvím terénního 

výzkumu /či spíše terénních sond/, uskutečňovaných od léta 2009 do podzimu 2011 a to 

formou rozhovorů s informátory a zúčastněného pozorování, poznatky k „tradičnímu modelu“ 

čerpala pak z literatury a internetových zdrojů. V terénu zaznamenala 11 svateb, které 

následně komparovala s „tradičním modelem“, za nějž  považuje svatební obřad  přelomu 19. 

a 20. století. 

Původním záměrem práce však bylo /viz zadání/ - na základě terénního výzkumu, jehož 

nedílnou součástí mělo být i dotazníkové šetření - porovnat současnou svatbu se svatebním 

obřadem 70. let 20. století. Takto uchopená problematika mohla přinést i řadu nových 

zajímavých informací. Autorka sice považuje Žďár n. Sázavou a jeho okolí za tradiční oblast, 

ale město Žďár představuje lokalitu, která prošla ve 2. polovině 20. století radikálním 

„přerodem“/ze zemědělského městečka v průmyslové město/, se všemi z toho plynoucími 

důsledky pro město a okolí. Tedy konflikt „starého“ a „nového“ odehrávající se na malém 

území v krátkém časovém úseku našel nepochybně odraz i v rodinné obřadnosti. Věková 

skladba informátorů k tomu vytvářela velmi dobré předpoklady. 

Autorka se však vydala snadnější cestou, „vsadila na jistotu“ a rozhodla se pro srovnání 

současné svatby s tradiční podobou tohoto jevu, kde výsledky byly předvídatelné. 

Diplomní práce Veroniky Mackové je rozdělena do tří částí. První /9-25/ zahrnuje metody 

terénního výzkumu, kritiku zdrojů informací, charakteristiku svatby jako přechodového 

rituálu, právní stránku svatby a popis  zkoumaného regionu. Druhou část /26-51/ věnuje 

autorka předsvatebnímu období a třetí /54-70/ svatebnímu dni, tj. sňatku a oslavě této 

události. 

 Práce je vcelku dobře rozčleněna, ale jak po obsahové, tak i formální stránce vykazuje řadu 

nedostatků.Zmíním jen některé. Např. je otázkou, zda autorčiny rozhovory s respondenty je 

možno považovat za terénní výzkum.Autorka si nevytvořila  dotazník, neměla tak k dispozici 

relevantní informace /o respondentech a jejich výpovědích/ se kterými by mohla dále pracovat  

/komparovat, analyzovat apod./. Dále podstatné zkrácení by prospělo pasáži „svatba 

z právního hlediska“ /seškrtání do poznámek/. Rovněž užívání  termínů typu „partnerská 

kompatibilita“/s.28/, „manažoval svatbu“ /s.28/ aj., je pro odborný text nevhodné. Stylistika 

není rozhodně autorčinou silnou stránkou. 

Práce postrádá závěrečné shrnutí a zhodnocení poznatků získaných zpracováním tématu. 

Vhodná by byla i obrazová příloha dokumentující studovanou problematiku. 

Diplomantka byla na řadu prohřešků /zejména ve stylistice/ upozorněna, reagovala však jen 

dílčím způsobem. 

Práce je poznamenaná spěchem a zároveň obavou, zda bude naplněn požadovaný rozsah 

práce, potřebovala by dopracovat a precizovat. 

I když jsem si vědoma toho, že diplomní práce je na hranici obhajitelnosti, doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 30.5.2012                                                    PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. 



 

 

                                                                                                                                  

 

 


