Posudek na diplomovou práci Magdaleny Ettlerové "Role a význam tradic v životním
způsobu"

Předkládaná diplomová práce teoretického charakteru je věnována problematice, která se
velice často v sociologii neobjevuje: problematice tradic. První plus je možno diplomantce
připsat

už za samotný výběr tématu - jednak jde o téma interdisciplinární (kromě sociologie
se jím zabývá i filozofie, kulturologie a další vědy, jejichž pohledy nutně do sociologického
zorného úhlu v různé míře a v různých souvislostech prolínají), jednak i v poli sociologie jde
o téma nejednoznačné, možno říci do značné míry "neusazené". Právě v současnosti je
přitom toto téma velice aktuální.

Struktura diplomové práce je logická, umožňující posloupnost výkladu - od velice nutného a
záslužného vymezení základních souvisejících pojmů (to, že nejde vždy o naprosté a jasné
odlišení rozhodně nespadá na vrub autorky, terminologie je zde opravdu složitá a poněkud
chaotická) přes základní vymezení životního způsobu (v rozsahu postačujícím pro následující
části) a stěžejní kapitolu o tradicích v životním způsobu až ke "specializační" pasáži
zabývající se jedním z konkrétních aspektů či podob tradice: slavením svátků. Kapitola o
tradici v životním způsobu byla označena jako stěžejní nejen z důvodu jejího rozsahu, ale
především obsahu. Diplomantka se zde zabývá tradicí na několika rovinách: historizující
rovina (v základních meznících osvícenství a konzervatismu, tradiční a moderní společnosti),
funkce tradice a rizika tradice s doplněním problematiky, která by vydala na samostatnou
diplomovou práci: tradice v globalizaci. Myslím, že diplomantce se zde podařilo v určitém
systému postihnout základní sociologický pohled na tradici - ovšem musím říci, že lituji, že je
to víceméně ,jen" (to je ovšem velice relativní ,jen") na základě prostudované literatury,
velmi bych uvítala více autorčiných vlastních komentářů (samozřejmě, že v textu jsou, ale
jednak některé z nich se špatně identifikují jako právě její komentáře, jednak jsem
přesvědčena, že jejich menší výskyt má na svědomí především autorčin pocit, že vlastní
názory se do diplomové práce příliš nehodí).
Práce je psána srozumitelně i čtivě, text je hutný bez zbytečné slovní vaty, autorka dobře
pracuje s literaturou a pečlivě uvádí zdroje citací či parafrázL

Diplomová práce Magdaleny Ettlerové je prací velmi solidní a splňuje všechny nároky na
tento typ prací kladené, diplomantka v ní prokázala schopnost samostatné práce v oboru.
Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě s tím, že klasifikace se může
pohybovat mezi "výborně" a "velmi dobře".
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