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Podařená diplomová práce Michaely Havelkové teritoriálně vychází z autorčina dlouholetého 

odborného, profesního i „aplikovaně etnologického“ zájmu o daný region a disponuje – což vítám – 

v dnešní době relativně málo častou inklinací k výzkumu historického materiálu; disciplinárně tedy 

stojí na pomezí historické etnologie (pokud je o takové subdisciplíně vůbec relevantní hovořit) a 

antropologického studia rituality. Tematicky pak svébytným způsobem navazuje na autorčinu 

zdařilou bakalářskou práci Tradiční lidová svatba v Podještědí. Obraz svatebních zvyklostí a rituálů 

v regionálních pramenech, úspěšně obhájenou na Ústavu etnologie FF UK v roce 2015.  

 Autorka metodologicky kombinuje pečlivé studium poměrně rozsáhlého souboru pramenů 

archivní povahy s rozhovory s pamětníky a dalšími metodami získávání, analýzy a interpretace dat; 

její text definuje badatelská preciznost, poctivost a dobře završená snaha o aplikaci vybraných 

konceptuálních rámců na zkoumanou problematiku. Pozitivně kvituji i snahu zprostředkovat přímou 

výpověď celé řady pramenů, včetně vizuálních.  

Jedinou potenciální výtkou by snad mohla být relativní závislost práce na česky psané odborné 

literatuře (s dvěma výjimkami), která ale spíše vyplývá z mnou přijaté role oponenta. Formálně je 

práce zcela v pořádku a pohybuje se rozhodně nad standardem v současnosti odevzdávaných 

absolventských textů. 

K obhajobě navrhuji položit následující otázky: 

1) Setkala se autorka při rešerších literatury s texty Giuseppa Maiella o antropologii smrti a 

pokud ano, byly potenciálně relevantní pro její práci? 

2) Zajímalo by mne organizační kontext vypravování hromadných autobusů na pohřby, které 

ustalo na konci 80. let – bylo hrazeno rodinou pozůstalých či obcí? Jak docházelo 

k vyjednávání s dopravcem? A byl jeho zánik způsoben větším počtem osobních automobilů 

v obci, nebo zde hrály spíše roli jiné kulturní a sociální faktory? 

Předloženou zdařilou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením 

výborně až velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.  
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