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Posudek vedoucího diplomové práce 
 
 

Anna Orságová, Péče o nehmotné kulturní dědictví na příkladu jízdy králů, Praha 2013, 86 stran. 

Přílohy: Textové přílohy (s. 87 – 92), Obrazové přílohy (s. 93 – 102)  

 

Vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 

                               
Hodnotící kritéria                                                             

 splňuje splňuje 
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splňuje 
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části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce. 

x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 
tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 
rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Anny Orságové Péče o nehmotné kulturní dědictví na příkladu jízdy králů vykazuje 

přednosti i limity mezioborově založeného výzkumu jednoho z dosud živých pozůstatků historické 

sociální reality jihovýchodní Moravy, jízdy králů. Výhodou pro takto založený výzkum je 

bezpochyby nejen dochování historických pramenů, ale také existence aktérů, kteří jsou dodnes na 

uchovávání tradice zaangažováni. Autorce se tak otevřela možnost kombinovat zejména historické, 

etnografické a etnologické metody a zkoumat nejen dějinný původ a dobové proměny původně 

letničního obřadu, ale také aktuální pohnutky nositelů tradice pro její udržování. 

 

Text práce dokládá, že autorka uvedené možnosti zdařilým způsobem a bohatou měrou využila. 

Kriticky zkoumá historické prameny i starší etnografická pojednání, reflektuje prameny 

ikonografické i svědecké výpovědi čtyř generací účastníků jízdy králů z 20. a 21. století. Nedílnou 

součástí kapitoly pojednávající o dnešní podobě slavností jsou záznamy autorčiných zúčastněných 

pozorování. V druhé části práce navíc Anna Orságová do svých tázání zahrnula i otázky svou 

povahou kulturněpolitické a kulturologické. Ve třetí kapitole tak popisuje národní i mezinárodní 

instituce a procesy, které směřují k zachování jízdy králů coby nehmotného kulturního dědictví pro 

budoucí generace. V kapitole čtvrté pak s pomocí dotazníkového šetření zkoumá zájem širší 

veřejnosti – diváků o zachování tradice.  

 

Přestože je třeba připustit, že daní za oborovou a metodologickou šíři práce se stal menší důraz na 

detailní analýzu popisovaných skutečností a uspěchané dokončování práce se odrazilo na nedokonalé 

redakci textu, nelze nevšední diplomovou práci Anny Orságové hodnotit jinak než jako výbornou. 

 

Navržená známka: Výborně.                      
 
 
 
V Praze dne 3. srpna 2013         
 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph. D. 
                            


