
Posouzení diplomové práce Markéty Hávové „Rodinné rituály s tématikou školy“ 

     Téma diplomové práce navazuje na práci bakalářskou s problematikou rodinných 

vyprávění rodičů dětem o škole. Nyní autorka řeší téma rodinných rituálů spojených se školou 

- doplňuje tak téma školy, které žije také uvnitř rodinných struktur.  

     Práce se opírá o rozsáhlou odbornou literaturu, která se vztahuje vcelku vhodně k tématu 

rodinných rituálů, a vztahu rodiny a školy. Výběr literatury odpovídá zadanému tématu i 

pojetí výzkumného šetření.  

     Výzkumná část je založena na rozhovorech se třemi rodinami, resp. dětmi, rodiči a 

prarodiči o rituálech, ve kterých vystupovala škola.  

    Při analýze dat se ukázalo, jak je téma složité k teoretizaci. Vyjasnit zcela, co jsou rituály 

spojené se školou, se zdálo být zpočátku neřešitelné.  Autorka si dobře poradila vytvořením 

různých kategorií rituálů, ve kterých téma školy zaznívá v různé míře.  Na druhou stranu sama 

podoba empirického materiálu přináší zajímavé úvahy nad povahou rodinného života a 

propojení vnitřních a vnějších témat do jiné čistě rodinné struktury. Práce ukázala, že rituály 

spojené se školou probíhají doma v rámci dalších aktivit rodiny a jsou s nimi pevně spojené. 

Autorka použila na jejich třídění teorii D. Reisse, která pomohla vyjasnit některé problémy, 

nicméně právě otázka hranice, kdy (ne)jde o rituály a o jaké rituály, když jsou od školy ve 

stále větší vzdálenosti,  zůstává  v práci otevřená.  

    Markéta Hávová s tématem diplomové práce vypořádala velmi dobře. Data jsou kvalitní, 

jsou pečlivě zpracována a vhodně prezentována, čtenář si situace velmi dobře může 

představit, data jsou důvěryhodná, včetně jejich analýzy.   

      Výsledky jsou opravdu zajímavé a považuji je z hlediska teorie za velmi přínosné. 

Obohacují jak témata vztahu rodiny a školy, tak samotnou problematiku rodiny. Ukazují, jak 

se škola a školní témata jemně vinou velkým množstvím rodinných událostí, včetně rituálů, 

jak se mění jejich povaha vzhledem k té, kterou měly tyto jevy vně rodiny a jak nutně rodina 

kolem školy ve svém životě neustále osciluje blíže či ve větší vzdálenosti.   

Práce Markéty Hávové se mi líbí, považuji ji za hodnotnou. Splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci a doporučuji jí k obhajobě.  
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