
 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Nikol Dufková 

Název práce: Proměny chodské svatby – od konce 19. století do počátku 21. století 

Jméno vedoucího práce: Markéta Dvořáková 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

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

 x  

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

Metodologie by měla být více vysvětlena a cíle kvalitativního výzkumu lépe vymezeny. 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.  x  

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.  x  

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

x   

Co se týče samotného popisu rituálu chodské svatby, v této oblasti se autorka opírá o 
relevantní literaturu, nicméně co se týče kvalitativního výzkumu, zde jak z hlediska literatury, 
tak z hlediska samotného provedení výzkumu existují značné rezervy. Navíc téma chodské 
svatby je tématem již dosti dobře zpracovaným a autorka v podstatě jen reprodukuje již 
známá fakta, a to navíc nepříliš sleduje souvislosti proměny rituálů s obecnějšími sociálními a 
politickými změnami. 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   
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IV. Otázky k obhajobě 

1) Proč se autorka domnívá, „že pro ženu je svatba událostí významnější a také si ji lépe 
pamatuje“ (s. 31) než muž? 

2) Respondentka by měla podat definice kvalitativního výzkumu a vysvětlit, zda informátorky 
anonymizovala a jaký postup používala při analýze rozhovorů. 
 
 
Navržená známka:                     Doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum:        1.9.2014              
 
 
Zuzana Kubišová 


