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 Práce se dělí tradičně na teoretickou a praktickou (empirickou) část. 

 V teoretické se probírají rituály; rodina a rozvod. Teoretická část má spíše 

nadprůměrnou úroveň, protože autorka je citlivá k rozdílům mezi jednotlivými druhy rituálů 

(každodenní; průběhu roku; přechodové). Za nejlepší, nejvtipnější pasáž považuji zdánlivě "za 

vlasy přitažené" přirovnání současné strukturace těhotenství, odchod z práce, porod, mateřská 

dovolená, návrat do práce se strukturací archaickou (s. 17): přesně takto důsledně a nebanálně 

se má ve vědě uvažovat, a ne tupě odvozovat rituály od praktických potřeb (např. obřízka jako 

nutné hygienické opatření). Dalším cenným místem je uvedení "prázdného rituálu" (s. 26). 

Tento pojem se pak dál vrací, i při zkoumání výpovědí respondentů.  

 Není podle mě ale úplně vyjasněn, přitom by mohl sloužit za společného jmenovatele 

celé heterogenní skupiny chování, která někdy označuje opakující pozornost s uklidňujícím 

účinkem, vyhledání druhého a zájem o něj, společnou přítomnost rodiny, svátek, změnu 

identity... Každý rituál, aby nebyl prázdný, musí mít důsledky, být výrazem nějakého závazku 

či významu. Když se třeba běžně říká, že mizí rituály přechodové, pak to zřejmě značí to, že 

se lidé vyhýbají tomu, aby změnili svou optiku vzhledem k sobě nebo druhému, aby 

akceptovali posun v identitě: naproti tomu Pavlína tvrdí: "Chci být prostě paní" (s. 76). 

Podobné platí třeba pro slavení Vánoc: mohou znamenat projev zájmu o citovou 

spolupatřičnost a tento zájem potvrdit (což někomu, jako Michalovi, nemusí být vhod, když 

se k otci přiblížit nechtěl) nebo zůstat jen u spolupatřičnosti příbuzenské, nebo být v určitém 

kontextu chápány jen jako úlitba (dobře, Vánoce, ale víc nic). 

 Tím se už přechází k části praktické, která je poměrně zajímavá a která ukázala, že 

navzdory heterogennosti rituálních jevů, je metoda ptát se na ně velmi nosná výzkumně i 

literárně: rodiny jsou pak znázorněny velmi plasticky. V designu také oceňuji to, že se autorka 

ptala mladých dospělých. Bohužel měla postupovat jinak: měla už ze svých respondentů 

dostat významové pole toho, co je rituál, a nezůstat jen u toho, že rituály jsou v literatuře a to 

a to, a ona teď jen bude zkoumat, jaký na to má vliv rozvod; respondenti ji mohli informovat 

o samém pojmu rituálu a konfiguracích, do nichž vede s dalšími pojmy (sami např. zdůrazňují 

pojem "svátku" s jeho výjimečností). 

 Práce je napsána pečlivě, velmi inteligentně, ve výborné češtině. 

 

 Jde o nadprůměrný text, mezi "výborně" a "velmi dobře".  
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