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Tématem předkládané bakalářské práce Denisy Yaka je obraz svatebních tradic 

v současném Íránu. Charakteristika změn, jimiž tato oblast života íránské společnosti prošla 

v posledních desetiletích, představuje hlavní cíl autorčina výzkumu. Bakalářská práce 

zahrnuje vedle úvodní a závěrečné části tři kapitoly – 2. Postavení žen v íránské společnosti,  

3. Metoda výzkumu a sběru informací a 4. Svatební tradice a zvyky v současném Íránu. 

Kapitola Postavení žen v íránské společnosti se zabývá situací žen v předislámském     

a islámském období, které badatelka dělí do tří etap – období vlády Qádžarovců, dynastie 

Pahlaví a období po islámské revoluci. 

Metodologický základ je obsahem kapitoly Metoda výzkumu a sběru informací, v níž 

diplomantka popisuje způsob získávání a zpracování údajů na základě dotazníkového 

výzkumu, jehož se zúčastnili respondenti žijící v Iránu a v zahraničí. Z celkového počtu 30 

dotazovaných tvoří převážnou většinu obyvatelé velkých měst (17 žije přímo v Teheránu) 

hlásící se ke střední společenské třídě. Vedle korespondenčního výzkumu provedla 

diplomantka také průzkum založený na osobním kontaktu s jeho účastníky. Na tomto typu 

výzkumu se podílelo 12 respondentů, opět příslušníků střední společenské třídy. 

Jádrem bakalářské práce je kapitola Svatební tradice a zvyky v současném Íránu, 

rozdělená do několika podkapitol. První z nich (4.1.) je věnována otázce seznámení 

budoucích snoubenců. D. Yaka uvádí, že tato oblast zaznamenala výraznou změnu, neboť 

mladí lidé mají ve srovnání se staršími generacemi poměrně velkou možnost najít si partnera 

podle vlastní, víceméně svobodné volby. Námluvy (4.2.), vyjádření souhlasu (baleborán) a 

dohoda týkající se věna (4.3.) charakterizují významné součásti předsvatebního procesu. 

Práce přináší zajímavé srovnání názorů žen a mužů na tuto problematiku. 

Výstižným popisem tradičních zvyklostí a společenských povinností budoucích 

manželů se vyznačují podkapitoly Zásnuby (4.4.) a Snoubenecké období (4.5.), v nichž mají 

své důležité místo také ekonomické otázky související s přípravou věna, zajištěním bydlení a 

vybavením domácnosti. Podkapitola Svatební obřad (4.6.) obsahuje podrobnou 

charakteristiku materiálního (ubrus), kulturního (hudba) a právně-etického (slib) zázemí této 

stěžejní události. 

Téma materiálního zázemí je rozvíjeno v podkapitole Svatební hostina (4.7.), v níž  

diplomantka analyzuje nejen průběh hostiny, ale i otázku genderové segregace svatebních 

hostů. Převážení nevěsty (4.8.) lze pokládat za logický předěl mezi předmanželskou a 

manželskou etapou života novomanželů, ke které patří (či spíše patřila) tradiční první 

návštěva rodičů (4.9.). Zatímco posledně uvedenou zvyklost moderní Íránci pomalu opouštějí, 

svatební cesta (4.10.) se stává stále populárnější součástí jejich svatebních tradic a rituálů. 

Bakalářskou práci uzavírá přehledný a velmi dobře strukturovaný Závěr s výstižně 

formulovanými výsledky výzkumu této důležité oblasti sociálního a kulturního života íránské 

společnosti. 

 



Poznámky a podněty: 

1. Jazyková stránka předkládané bakalářské práce by si zasloužila větší péči; např. na 

s. 6 se v jednom odstavci opakuje: „je svatbám přikládán mimořádný význam“, 

„svatbě je stále přikládán značný význam“; na s. 19 „otázky se týkali“. 

2. Otázky: 

- Jakou roli hraje ve svatebních rituálech nevěstina kytice? Jakou má podobu a jaký je 

její další osud? 

- Jak hluboký je rozpor mezi odmítáním některých tradičních zvyklostí, např. mehrije, 

a náboženskou symbolikou svatebních rituálů představovanou např. 114 mincemi mehrije, 

podle počtu koranických súr? Souvisí tato záležitost se stoupající nebo klesající religiozitou 

Íránců? 

 

Bakalářská práce Denisy Yaka Proměny svatebních tradic v současném Íránu 

představuje hodnotnou studii vycházející z původního výzkumu založeného na důkladné 

znalosti pramenů a odborné literatury. Autorka v ní prokázala schopnost vlastní badatelské 

práce, tvůrčí zaujetí a metodickou důslednost. 

Navrhuji hodnocení známkou „výborně“. 

 

V Praze, 29. 8. 2013 

 

Doc. PhDr. František Ondráš, PhD., 

                    oponent 

 


