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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek):
Tématiku Oktoberfestu jsem si vybrala díky svému bavorskému původu a několikaletou
osobní zkušeností s navštěvováním této slavnosti. Fascinuje mě, že se Oktoberfest stal jedním
z nejnavštěvovanějších událostí světa a přitom si stále potrpí na bavorských tradicích. Chtěla
bych ve své práci analyzovat do jaké míry má však dnešní podoba slavnosti ještě společné
znaky s dřívější podobou a do jaké míry se s tou dnešní podobou Bavoři identifikují.
Předpokládaný cíl (5 řádek):
Jak již napovídá název, by se práce měla věnovat hlavně otázce "Do jaké míry je dnešní
podoba Oktoberfestu ještě tradičně bavorská?". Zaměřit by se tedy měla hlavně na vznik
slavnosti a jeho vývoj až do dnešní podoby, z čehož by na konci měla plynout analýza
dřívějsích a dnešních tradic na Oktoberfestu a do jaké míry se s nimi identifikuje nejen
globální, ale hlavně regionální veřejnost.
Základní charakteristika tématu (10 řádek):
Tato práce se zabývá světoznámou událostí v Bavorsku, která se koná ročně již od roku 1810
a je dodnes oblíbená u lidí každé národnosti a každého věku. Zajímá nás tedy charakteristika
této slavnosti a do jaké míry ještě její dnešní podoba souvisí s bavorskými tradicemi.
Podstatnou část práce tedy tvoří i diskurz o bavorské identitě a jejími hlavními symboly,
které jsou úzce spjaté s konáním právě mnichovského Oktoberfestu. Hlavní část práce je
věnována samotnému Oktoberfestu, jeho vzniku a vývoji s nejdůležitějšími okamžiky a
hlavními znaky. Těmito znaky a tradicemi se práce zabývá jakožto se středobodem analýzy,
která se zaměřuje na srovnání dřívější a dnešní podoby slavnosti. Cílem práce je vyhodnotit,
do jaké míry ještě ta dnešní podoba souvisí s tou dřívější a do jaké míry je dnes Oktoberfes
ještě tradičně bavorský.
Předpokládaná struktura práce (10 řádek):
V úvodu práce by se měla vysvětlit základní teoretická východiska, která jsou důležitá pro
zasazení tématu do problematiky. Dále by se měla práce zabávat bavorskou identitou, včetně
jejích dvou nejvýznamějších symbolů, které se nacházejí na místě konání Oktoberfestu, síň
slávy Ruhmeshalle a socha Bavaria. Hlavní část práce by měla zdůraznit hlavní okamžiky při
vzniku Oktoberfestu a vývoj jeho důležitých znaků a tradic. Další část by měla být zaměřena
již na současnosti a dnešní podobu slavnosti. Přitom by mělo být vysvětleno proč je
Oktoberfest jednou z nejpopulárnějsích událostí na celém světe. Na konec práce by mělo být

objasněno, zda dnešní podoba slavnosti ještě nějakým způsobem souvisí s bavorskými
tradicemi a zda se s ní bavorský národ identifikuje. Mohla by být zahrnuta i statistická fakta,
např. počty a národnosti návštěvníků v různých letech.
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