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Předložená práce paní kolegyně Bjolkové je velmi dobrou komparační studií 

základních rysů současné pohřební praxe tří početně největších křesťanských církví v ČR. Vlastní 

téma práce je rozvrženo do čtyř kapitol. Kapitoly 3., 4. a 5. jsou věnovány zejména stručnému 

přehledu vývoje pohřebních rituálů a současné pohřební praxe jednotlivých církví, jak se odrážejí v 

užívaných agendách. Kapitola 6. pak přináší výčet a komparaci spíše formálních znaků této praxe 

mezi zvolenými církvemi. V Úvodu své práce autorka dobře vysvětluje výzkumný cíl i použité 

metody. Cením si zejména, že téma zasazuje do současného kulturního ovzduší naší země, pro které 

je příznačná rozpačitost lidí tváří v tvář umírání a smrti. Ve 2. kapitole předkládá autorka náčrt 
• základních rysů historického vývoje pohřbívání a zvyků s ním spojených se zaměřením na evropský 

kontinent (zejména praxe římská, židovská, křesťanská i pohanská). Je přiměřeným obecným 

historickým úvodem k následné komparační práci zpracovaným ze sekundární literatury, a tak ji i 

hodnotím. V Závěru své práce autorka vyvozuje závěry z dílčích komparačních sond a vyjadřuje 

svůj souhrnný názor s ohledem na v Úvodu vytčený cíl. Diplomová práce je doplněna přehlednou a 

z formálního hlediska dostačující bibliografií, seznamem zkratek i obrazových příloh a anglickým 

Summary. 

V kapitolách věnovaných vývoji a komparaci pohřebních rituálů a pohřební praxi 

zvolených církví pracovala autorka samostatně s relevantními primárními prameny (v případě 

CČS(H) i s prameny archivními). Prokázala schopnost samostatného úsudku založeném na 

relevantním pramenném materiálu i jeho metodickém zpracování. Za jediný výrazný nedostatek 

předložené práce považuji hlubší věcnou (obsabově - teologickou) analýzu a komparaci 

zkoulI\aných pohřebních ritů. 

Navrhuji proto, aby autorka pří obhajobě své práce předložila stručný obsahově 

teologický rozbor a srovnání agendárních biblických textů např. k pohřbu dítěte (nebo jiný). 

Domnívám se, že z formálního i věcného hlediska splňuje předložená práce 

základní požadavky kladené na diplomovou práci. Navrhuji ohodnotit práci známkou "velmi 

dobře". 
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