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Bakalářská esej Elišky Hasanové otevírá téma – slovy Philippe Ariése - „převrácené 

smrti“, jakkoliv pojem ani Ariésovu knihu autorka spíše nezná. Autorka má k tématu 

citlivost (v textu zmíněna motivace osobní zkušeností) a odhodlání se o tématu 

z rozmanitých zdrojů něco dozvědět a zejména chuť se pak o toto své poznání 

podělit se čtenáři (mimo jiné použití plural majestatikus). Charakterizuji-li text jako 

jistý druh mnohoznalectví psaný „samoukem“, mám na mysli především kladné 

stránky takového přístupu k psaní závěrečného eseje: motivovanost, snahu přijít věci 

na kloub, pozornost k čtenáři. Jakkoliv s ohledem na hodnocení zmíním i stránku 

opačnou. 

 

Autorka nejprve poukáže k tomu, že se v dnešní moderní společnosti objevují 

psychiatrické poruchy spojené s nedostatečnou internalizací smrti a s proměnou, 

resp. s absencí pohřebních rituálů. To ji vede k potřebě představit pojem rituálů, 

především pak rituály přechodové. Krátký výklad je vystřídán stručným přehledem 

dějin pohřbívání v českých zemích a zakončen novými trendy v pohřbívání (zmíněn 

je vzpomínkový les v Ďáblicích, stejně jako i technika „kryomace“).  

Celá tato část - trochu nevhodně nazvaná „Fenomén rituálu a smrti“ – není 

nezajímavá. Je zpracována poctivě (vysvětlující poznámky pod čarou), jen nemůže 

být vzhledem k rozvržení práce ničím jiným než jen těkavým přehledem. Chybí mi tu 

např. zmíněná Ariesova práce, která by tématu dodala potřebný koncept a pojmy, ale 

je tu i trochu svévolná, a přitom nekomentovaná volba výkladu: Proč je výklad rituálu 

založen na evolucionismu, proč jsou z Geertzových esejů použity Kohoutí zápasy na 

Bali, když by pro výklad byl mnohem užitečnější Rituál a sociální změna? atd. Vlastní 

teorie rituálu přitom chybí.  

 



Podobně další část - Pohřeb a rituál z perspektivy - na sedmi stránkách přestaví 

„pohřební rituál“ z pohledu katolické, evangelické, pravoslavné církve, judaismu, 

islámu, Romů, liberalismu a ateismu. Autorka na malém prostoru dokáže vybrat 

podstatné, text ale působí jako výběr zajímavých střípků. Pomohl by přitom komentář 

– kam autorka tímto přehledem míří, proč zvolila tato náboženství, proč jiná 

vynechala, proč se věnuje Romům? Čtenář si to sice intuitivně domyslí, a protože je 

to zajímavé čtení, tak i ocení. Jedním z úkolů akademicky psaného textu je ale i 

kritika pramenů a určitá teoreticko/metodologická reflexe. 

 

I poslední teoretická část je čtivá, nicméně zde opět chybí zacílení. Historie Litoměřic 

by měla smysl, kdyby byla zacílená k výzkumu, resp. byla propojená s předchozí 

částí, bez komentáře ji považuji za nadbytečnou.      

 

Na páté – metodologická kapitole – je bohužel patrné, že je psána z „donucení“, pod 

vlivem povinného SVIPu, jakkoliv autorka nemá ve společenskovědní metodologii 

potřebné školení. Zvýrazní se tak příliš široké pole zájmu, resp. nedostatečně 

promyšlený cíl výzkumu. Stopy starých rituálů se nedá seriózně hledat rozhovory 

(ostatně je tento název pohledem výsledku spíše zavádějící), chybí odůvodnění, proč 

se hledá zrovna na Litoměřicku (proč by to jinde mělo být jiné), stejně jako je sporný 

výběr vzorku. Z citací informátorů je zřejmé, že zatímco někteří reflektují vlastní 

(spíše negativní) zkušenost, jeden z informátorů je expertem. Jakkoliv je vzorek 

svévolný a i vhledem k předešlým kapitolám nevyvážený, není tento problém 

reflektován ani v analýze. Chybí zdůvodnění, proč jsou informátoři charakterizováni 

jen konfesí a věkem a nikoliv něčím jiným. Čtenář si pravděpodobně ztotožní pana 

Lola s jedním s informátorů (autorka mu děkuje za pomoc a vstřícnost, uvádí jej jako 

autora publikací, které ale v seznamu literatury necituje).  

 

I poslední část se nevymyká nešikovně voleným názvům. (Analýza sebraných dat se 

většinou označuje jako empirická část, naopak výzkum by měl obsahovat svůj popis, 

cíl, metodologickou reflexi.) Autorka v této části vychází z rozhovorů a na základě 

jejich analýzy dobře strukturuje průběh pohřbu, aby jednak popsala jednotlivé rituální 

praktiky (částečně historicky) a dokreslila je reflexí situace informátory. Analyticky 

přitom ale s výpověďmi jako s reflexemi napracuje. Rád bych ale vyzdvihl, že na 

rozhovorech je patrná vzájemná důvěra, což je základní kámen úspěchu sběru dat. 



Míra intimních sdělení dává textu hloubku. Autorka udělala dobře, že nechává 

informátory mluvit a čtenáře číst delší citáty. Je z nich velmi silně cítit, jak se většinou 

„smrt“ a pohřební rituál vlastně nějak nebo alespoň v nějaké míře nepovedl, a že se 

s tím informátoři vlastně těžko vyrovnávají. Autorka tím tak mimoděk potvrzuje svou 

vlastní intuici k napsání eseje, jakkoliv i v analýze a závěrech mohla téma zpracovat 

důkladněji.  

 

I po formální stránce je patrné, že je konečný text psán v chvatu. Střídá se například 

jazyk – na začátku až poetický, pak ale tento charakter ztrácí, aby se k němu autorka 

v závěru zase vrátila. V některých částech je použito tučné písmo, jindy ale nikoliv. I 

seznamu literatury mohla být věnována větší péče. 

  

I přes tyto výtky pokládám práci za zajímavou. Doporučuji ji rozhodně k obhajobě. 

Kvůli naznačeným výtkám navrhuji hodnocení velmi dobře/ dobře  s ohledem na 

obhajobu.   

 
 
 
 
V Řevnicích dne 10.září  2020                          Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.   


