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Téma posledního rozloučení, a to právě v Litoměřicích je pro mne interesantní ze dvou 
důvodů. Za prvé proto, že průkopnický čin založení jednoho z prvních hospiců v Čechách, 
hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, založila před 20 lety bývalá studentka FHS (katedry ŘS), 
paní Monika Marková, a za druhé, že ve zmíněném hospici před dvanácti lety dožila několik 
posledních dní nám pamětníkům známá a milá kolegyně Ljuba Gabrišková, s níž jsme se na 
místním hřbitově taky loučili. Přibyl pro mne třetí důvod zájmu o téma, a to je tato 
předkládaná bakalářská práce.  

Se studentkou Eliškou Hasanovou jsme načrtnutím projektu a několika konzultacemi zahájily 
spolupráci, která pak byla na delší dobu narušena Eliščinou mateřskou dovolenou a z toho 
důvodu i přerušením studia. Do finální podoby dovedla Eliška dílo sama a samostatně a já 
jsem si už jen přečetla hotovou příjemně čtivou a zajímavou bakalářskou práci. Jde o 
etnologickou studii mapující na několika případech současné zvyklosti okolo pohřbívání. Zde 
by se dalo použít pro tuto příležitost utvořené slovo perithanatální (obdobně utvořené jako 
slovo perinatální), označující období okolo posledních dnů umírajícího, kdy si všímáme nejen 
somatických problémů, ale i duševních a duchovních stavů, a to nejen umírajícího, ale i jeho 
rodiny, pozůstalých a truchlících, včetně posledního rozloučení a následného smutku a žalu. 
Autorka studuje perithanatální období z hlediska kulturních vzorců chování, rituálů a zvyků, a 
jejich daností z příčin náboženských, tradičních a etnických, a jak název napovídá, s ohledem 
na místní zvyklosti v autorčiných rodných Litoměřicích. 

Teoretické rozpracování problematiky je založeno na vhodné relevantní, především 
antropologické literatuře a skvělém vlastním porozumění, a na zřetelném myšlenkovém 
směrování k vytčenému cíli. Teoretické poznatky dávají podněty pro vlastní nevelké 
kvalitativní zkoumání pohřebních rituálů a zvyků na šesti vybraných respondentech, občanech 
Litoměřic (nejspíše tlak každodennosti neumožnil autorce výběr většího počtu respondentů), 
jejichž společným rysem je, že v nedávné době doprovázeli a posléze pohřbívali svého 
blízkého, kterému autorka příhodně a sympaticky říká „milovaný“. Ti odpovídali na dotazy 
ohledně příběhu úmrtí jejich milovaného, přípravy do rakve, do hrobu, oznámení o úmrtí, 
ohledně vlastního obřadu, pohřební hostiny, zkrátka všeho dějícího se v perithanatálním 
období. Truchlení nebylo v tázání tématizováno, o něm je drobná úvaha v závěrečném shrnutí 
v tom smyslu, že bez dobrého rozloučení může truchlení gradovat až v patologické projevy. 
Paralelně s rozhovory s respondenty měl probíhat rozhovor se správcem litoměřického 
hřbitova, ale výpovědní hodnota jeho zkušenosti nakonec moc nevyzněla, anebo možná 
splynul s jedním z respondentů.    

Závěrečné shrnutí rozhovorů konstatuje, že staré rituály mizí. Proč ale mizí? Rituál je vnější 
projev, ale s nutnou vnitřní příčinou a vnitřním smyslem. Rituál mizí, když mizí jeho vnitřní 
smysl. Dovoluji si předpokládat a doufat, že pokud něco mizí, tak je nutně nahrazováno něčím 
novým, vznikajícím na uprázdněném místě, pokud je člověk člověkem (a člověk je člověkem 
právě kvůli své smrtelnosti, jak vědí nejen filosofové). Rituály jsou praktická vodítka 



v rozkymácených a těžkých situacích, kdy člověk snadno neudělá nebo zapomene udělat to, 
co udělat měl, má a musí, a bez takových vodítek se může dostat do existenciální nouze. 
Autorka zauvažovala na závěr, jak a čím nahradit mizející rituály. Vidí dvě cesty: jedna 
spočívá v udržování té už vyšlapané cesty, což znamená držet se starých dobrých rituálů, a 
pečovat o jejich kulturní pestrost. Druhá cesta bude podle autorky více hrbolatá a zatím není 
vyšlapaná. Je potřeba prožít dobré poslední rozloučení, protože dobrý pohřeb je blahodárný ať 
už pro zesnulého, nebo pro pozůstalého. Toho ale ani v Litoměřicích není snadné dosáhnout. 
Ale autorka píše, že „máme zde jistý prostor pro vyjednávání, otevírají se nám i možnosti lépe 
odpovídající našim představám“ (s. 52). Myšlenka je dobře nakročená, ale dál nepokračuje, 
což hodnotím jako nedostatek, jako nedostatečné zhodnocení výzkumu. Zvyky a rituály jsou 
v práci popsané, ba i zdůvodněné, ale není rozlišeno, který úkon má potenci přinést novou 
katarzi, a který je jen vyprázdněným zvykem. Například nedát manželovi boty do rakve, aby 
neměl tendenci se vrátit: nese tenhle zvyk nějakou novou potřebnou útěchu a smíření, nebo 
jde jen o zvyk a vyprázdněný rituál? Abychom věděli, jak tu krkolomnou cestu vyšlapávat, 
musíme vědět, co potřebujeme (potřebujeme přijmout změnu, přijmout novou roli, smířit se 
s tím, jak je v práci správně psáno). Na jaké vnitřní potřebě by měly stát nové rituály, aby 
mohly splnit tu potřebnou katarzi? (Možná že v našich kulturních podmínkách slovu katarze 
lépe rozumíme pod pojmem spása.) Katarzi neboli spásu můžeme prožít jako křesťané, ale i 
jako lidé, kteří se označují jako nevěřící. Možná k ní ani rituály nejsou potřeba.  

Druhá nedotažená věc této práce je, že schází lepší rozpracování role hospice, který považuje 
za svůj úkol mnohem komplexněji pojednat konec člověka se vším, co do toho patří, tedy celé 
perithanatální období. Někteří respondenti přímo potvrzovali, že jim hospicový pracovník 
napomohl některým věcem se otevřít, nebát se a přijmout je. Dokonce lze říci, že existence 
hospiců nastavuje jinou úroveň pro péči o lidi na prahu smrti v nemocnicích (například vznik 
nového medicínského oboru paliativní medicína), hospicová péče transformovaná v mobilní 
hospicovou péči umožňuje v mnohých domácnostech pustit si smrt domů a nebát se toho. To 
je vlastně laicky řečeno, jak jít cestou ke spáse. Práce sice sleduje etnografii zvyklostí, ale bez 
určitého zobecnění, bez uvedení do širších společenskovědních souvislostí zůstává na popisné 
úrovni. Možná právě v Litoměřicích by tato zkušenost mohla být patrná. 

Jazyk je vypravěčsky zralý, ale i přesný a při tom střídmý, uměřeně se drží vytčeného cíle ve 
vyvážených proporcích dílčích témat, a dokonce občas zajiskří i drobný humor. Našla jsem 
jedinou chybu, kterou ale za tu humornou jiskřičku nepovažuji. Na s. 7 stojí ošklivá, frázovitá 
a nelogická věta, že „Bez hlubokého přesvědčení o neexistenci Boha, či naopak bez zvnitřnělé 
hluboké víry, se čelí daleko hůře nevyhnutelnému konci životní poutě.“, kde si 
pravděpodobně autorka neporadila se zápory.  

Práci považuji za hodnotnou a vydařenou, nedostatek shledávám ve slabém vyhodnocení 
výsledků a ve fádním vyústění ve zobecnitelný výsledek. Pro zmíněné klady i zápory práci 
navrhuji hodnotit známkou Velmi dobře.  
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