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A. obsahová

V prácijsou vymezeny zák|adní a dílčí cí|e, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cí|e jsou adekvátně nap|ňovány. X ! n n
Práce sp|ňuje cí|e zadání. n x D !
Studující vyuŽívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu. D x D !
Práce má Vymezen předmět, je vyuŽito odpovídajících metodo|ogických
postupů. n X tr !
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno. X ! tr !
V práci je vyuŽita odborná terminologie a jsou vysvět|eny h|avní pojmy. X tr n n
V prácijsou formu|ovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cí|ům. n X tr !
V průběhu zpracovánítématu studující pracova|/a v součinnosti
s vedoucím/vedoucí práce. D ! tr D

B. Formá|ni

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citacÍ
v rámci práce, je typograficky jednotná. X tr n n
Studující dodrŽuje jazykovou normu, text je sty|isticky jednotný. D x D n
Text je soudrŽný, srozumite|ný a argumentačně pod|oŽený. n X n n

c. Přínos práce
Tvůrčí přístup studujícího, kompi|aČní hodnota, vyuŽití pro praxi. n tr n !
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.ietkové hodnocení práce (max. 1700 znakŮ):

Práce má |ogickou strukturu a je psána poměrně dobným sÍohem, pomineme-|i občasné přek|epy
(např. ,jme'. mÍsto 

'jsme..; ,,e.. místo,je.. apod.), které ukazují na určitou nepeč|ivost. obecně teoretickávýchodiska, pojednávající o teoriích tabuizace by moh|a býi vzh|edem k jejich da|Šímu pouŽití v textukratŠí. Kapito|a o tabu ve stravovacích návycích vykazuje určitou povrchnost a příliŠné zjednodušení,
zv|áŠtě tam, kde se autorka snaŽí porovnávat svojí domně|ou ne-asketičnost judaismu Versus asketič-
nost křest'anství. Podobně i u islámu. V kapito|e o tabu ve vztahu k jazykuse autorka snaŽí poněkud
umě|e dát do souvis|osti etnografická zkoumání u archaických národů s tématem politické korektnostijako ideologie souČasné západní spo|ečnosti. Tato kapito|a pak končí poněkud obecnými proh|áŠeními
a ape|acemi na ,,zdravý rozum,' apod., které do odborné práce v této podobě jiste nepatri. Kapito|a 4.,jejíŽ téma je pravděpodobně pro autorku i tématem existenciálním, je zpracována poměrně dobře,
odečteme-li opět určité ,,poučovací apely.. typu ,,(V rodině) je třeba spo|u m|uvit a ne jen jednostranně
rozhodovat jeden o druhém.....(str. 68) apod. Je také Škoda, Že autorka v ce|é této [apito|e čerpápouze z jedné popu|árně naučné knihy (českého přek|adu knihy DarÚber spricht man nicht), ze které
přebírá i prakticky všechny názvy podkapito|.

Práce sp!ňuie ANO
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Náměty pro obhajobu (max. 15O0 znakŮ):

Na str. 51 uvádíte jakoŽto tabuizovaná některá s|ova z lidské anatomie a fyziognomie, která jsou pod|e
vaŠeho soudu tabuizována z důvodů sociá|ních, emocioná|ních či historických, niko|iv vŠak jiŽ nábo-
Ženských. Jak vŠak tato styd|ivost s ,'nečistými výrazy,'souvisí s evropským historickým tématem
,,sedmi h|avních hříchů.., které uvádíte v kapitole 2.3.1.?

Na str. 61 uvádíte, Že je 
'třeba si dávat pozor, zda udržování podporování někteých tabu nezachází

aŽ příliŠ da|eko...... Kdo je pod|e vás arbitrem tohoto posouzenía kdo má v současné společnosti
mandát k doh|edu, příkazům či zákazŮm v této oblasti?

Na str. 68 ape|ujete na,,partnerské pojetí rodiny.., kde by nemě|o být vůdčí postavení Žádného č|ena
rodiny, aby nedoŠ|o k,'tabu realistického vidění... Kde vidíte přímou souvis|ost mezistratifikací rolív
rodině a případným zneuŽíváním mocijednotlivých č|enů rodiny?
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