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Bakalářská práce se věnuje problematice íránských svatebních rituálů a tradic v současné íránské 

společnosti. Cílem práce není pouhé popsání početných svatebních tradic Íránců (a nastínění 

původu těchto zvyků, zoroastriánského či islámského), nýbrž i zkoumání, zda se v současném 

Íránu tyto zvyky stále ještě dodržují, případně ustupuje-li jejich užívání do pozadí. Autorka se tak 

dotýká problematiky veskrze aktuální, a to střetu konzervativní tradice, reflektující rodinné a 

společenské vztahy v silně patriarchální perské společnosti, s modernizačními a do značné míry i 

westernizačními tlaky v současné íránské společnosti. 

 

Přes nepochybně atraktivní volbu tématu se pisatelka musela od počátku potýkat s nedostatkem 

relevantních zdrojů, a to jak v perštině, tak i světových jazycích. Jelikož podrobný terénní výzkum 

nebyl z časových i finančních důvodů možný, bakalantka byla nucena posunout své primárně 

etnografické zaměření do spíše sociologičtější roviny; výsledná studie je tak prací etnograficko-

sociologického charakteru, čemuž též odpovídá zvolená metodologie. Práce uvozuje stručná 

kapitola shrnující historické pozadí postavení žen v perské společnosti od dob Sásánovců až po 

současnost. Další kapitoly kombinují vždy část teoretickou, zahrnující velmi podrobný a pečlivý 

popis svatebních tradic, s částí empirickou, v níž autorka konfrontuje teoretická východiska 

s dotazníkovým výzkumem absolvovaným mezi třiceti respondenty. Členění práce je tak velmi 

přehledné, stručné závěry jednotlivých kapitol napomáhají čtenáři k dobré orientaci celkovým 

textem.    

 

Závěry, ke kterým autorka dochází, reflektují zatím nijak dramatické, přesto však pozoruhodné a 

do budoucnosti jistě i signifikantní proměny v dosud spíše konzervativním uspořádání rodinných 

struktur Íránců. To se promítá zejména v instituci věna, mehriji, dříve nezpochybnitelném 

svatebním smluvním dodatku, jenž měl ženu zabezpečit v případě rozvodu. Odpor dnešních 

mladých Íránců k handlování o výši této částky a snaha preferovat spíše symbolickou hodnotu či 

dar svědčí o značném posunu od spíše pragmatického přístupu k uzavírání a realizaci manželství 

k více osobnějšímu vztahu mezi budoucími partnery.  

 

Celkový závěr sice shrnuje dílčí závěry jednotlivých kapitol a snaží se dle vytyčených cílů 

zodpovědět, zda a v čem Íránci podléhají západním vlivům, za přínosné bych nicméně považovala 

zařazení těchto vývodů do širšího kontextu dnešní íránské společnosti. Autorka nicméně v závěru 

práce též navozuje možná další východiska svého výzkumu, v nichž by pak, v práci magisterské 

či doktorské, bylo možno tento přesah uplatnit. 

 

Vzhledem k dosud nedostatečné íránistické pozornosti, která byla zkoumané problematice 

věnována, lze tuto práci a zejména její sociologický záběr považovat za přínosný a do jisté míry i 

unikátní, ač se zatím jedná o práci v zatím elementární podobě. Určitou slabinou textu je jistá 

stylistická neobratnost v některých pasážích, opakující se slovesa a „nečesky“ působící větné 

konstrukce. Práce by rovněž potřebovala zevrubnou gramatickou revizi, zejména co se týče 

chybného skloňování vztažného zájmena „jenž“ a nesprávného užití čárek před „než“. Pro tyto 

uvedené nedostatky bych práci hodnotila jako velmi dobrou, nicméně vzhledem k celkovému 



zaměření a velmi pečlivému teoretickému i empirickému zpracování práce se přikláním spíše 

k hodnocení „výborně“. Celkové zhodnocení pak bude jistě záviset i na tom, jak autorka svou 

práci obhájí.           
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