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Autor práce představil strukturu a základní teze bakalářské práce. 
Vedoucí práce představila základní teze posudku. Práci vytkla
určitou absenci těžiště a některé problémy s přepisy. Celkově
považuje práci za zdařilou.
Dr. Lyčka shrnul posudek oponenta. Oponent taktéž kritizuje
roztříštěnost práce. Nízko hodnotí strukturu práce, práci s prameny
(absenci primárních pramenů). Kritizuje použití zastaralé literatury.
Navrhuje hodnocení dobře.
Autor práce reagoval na oponentský posudek. Názory v Závěru, které
oponent hodnotí jako neopodstatněné, jsou podložené v citacemi v
textu. Vůči kritice malého počtu rituálů uvádí, že se vzhledem k
dostupné literatuře nemá pocit, že neopomněl žádný zásadní rituál.
Ke kritice použití zastaralé rituály uvedl konkrétní příklady, kde
naopak kriticky představuje debatu v rámci současného diskurzu a
její vyrovnávání se se staršími pracemi. Na konkrétních případech
použité literatury dokládá, že se jedná o recentní studie. 

Komise, po poradě, dospěla k celkovému hodnocení velmi dobře. 
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