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Diplomová práce Romany Jozefikové zpracovává do značné hloubky téma, jehož zvládnutí 
patří k lidským vývojovým úkolům a tutíž k bodům, které se úzce dotýkají pole pomáhajících 
profesí, sociální práci nevyjímaje. 

Úhlem pohledu autorky je smrt jako jeden z pólů lidské existence, fakt, který nastal a s nímž 
je nutno se vyrovnat. To je výchozí místo autorčina textu, nikoliv tedy kontexty umírání -
smrt jako přirozený a očekávatelný jev v životě nebo naopak jev náhlý a diskontinuitní 
(například jako důsledek traumatické události). 

Ve své práci se autorka zabývá českým prostředím od rané historie po současnost a tím, jak se 
s faktem smrti vypořádávali především obyvatelé našeho území. V tom tkví jeden z cenných 
bodů práce, neboť autorčin vhled v tomto aspektu jde do hloubky a studium pramenů je více 
než poctivé. 

Zároveň se autorka vztahuje kromě historie a religionistiky také ke kulturní antropologii a 
pohlíží na význam různých aspektů rituálu ve vztahu ke smrti , úmrtí a pohřbu. Zabývá se 
průniky rituálu do současnosti a seznamuje potenciální čtenáře se smyslem nejrůznějších a to i 
novodobých úkonů z úhlu pohledu ritualizovaného chování. V tom tkví další cenný bod, který 
může pracovníky pomáhajících profesí obohatit a rozšiřovat jejich vlastní sféru možností. 

Při čtení ale přeci jen postrádám výčet pravděpodobných a možných dilemat pracovníků 
pomáhajících profesí ve vztahu k tomuto tématu. V kapitole 4 a v závěru jsou sice implicitně 
obsažena, ale přeci jen by stálo za to se jimi zabývat cíleněji. Navrhuji, aby tato otázka byla 
zmíněna při obhajobě. 

Shrnutí: Práci Romany Jozefikové považuji za zdařilou, danou problematiku zpracovává do 
hloubky a zároveň ji dokázala udržet v dobrých hranicích. Jde o práci teoretickou, nikoliv 
však čistě akademickou, plynou z ní praktické kroky vztahující se k poli psychosociálních 
disciplín. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 
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