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oponentský posudek 

 

 

 

Předložená magisterská práce si klade za cíl 1) porozumět motivům pozůstalých, kteří se 

rozhodli pohřbít své blízké bez formálního obřadu prováděného příslušným specialistou a 2) 

poznat ad hoc ustavovaný symbolický výraz truchlení, které takovéto rozhodnutí doprovází. 

Empirický materiál, na jehož základě je téma diskutováno, autor nachází v deseti 

polostrukturovaných narativních rozhovorech.  

 

Od magisterské práce očekávám, že v ní autor prokáže 1) orientaci v klíčových textech 

diskutujících zvolené téma a schopnost jejich kritické diskuse ve vztahu ke studovanému 

oboru; 2) osvojení si základních metodických postupů, jimiž má být zodpovězena autorova 

hlavní výzkumná otázka; 3) osvojení si analytických schopností; a 4) schopnost srozumitelné 

argumentace vlastního názoru. Magisterská práce Adama Gajdoše jednoznačně obstojí 

nárokům obsažených ve všech těchto čtyřech bodech. 

 

ad 1) Orientace v klíčových textech a schopnost jejich kritické diskuse ve vztahu ke 

studovanému oboru. Práce dokládá výrazný autorův zájem o zvolené téma i hloubku jeho 

vhledu do zvoleného tématu. Výrazně oceňuji nejenom provedenou rešerši odborné literatury 

ke zvolenému tématu, ale především její kritickou diskusi i způsob, jakým je tato vedena. 

Není vůbec obvyklé, aby student vedl aktivní korespondenci s odborníky na studovaný 

problém s cílem dozvědět se více o reáliích, jejichž interpretace z pera jiného akademického 

kolegy se mu zdá být zavádějící. Diplomant patrně pracuje prakticky s veškerou česky psanou 

relevantní literaturou k uvedenému tématu, šíře přehledu o cizojazyčné produkci v dané 

oblasti je také přesvědčivá. 

 

ad 2) Osvojení si základních metodických postupů, jimiž má být zodpovězena hlavní 

výzkumná otázka. Nakolik se autorovi povedlo vést narativní rozhovory nelze zcela posoudit. 

Nicméně faktem je, že Adam Gajdoš zvolenými postupy dosáhl svého cíle a zodpověděl 

otázky, které si v průběhu práce na tématu vytyčil.  

 

ad 3) Osvojení si základních analytických schopností. Text práce je, pokud jde o demonstraci 

analytických postupů, transparentní. Analýze je věnován dostatečný prostor, čtenář při ní 

může autora sledovat, analýza je věcná a nakolik mohu posoudit bez možnosti nahlédnout do 

transkriptů celých rozhovorů, i přesná. 

 

ad 4) Schopnost argumentace vlastního názoru. V tomto ohledu je text naprosto průkazný, 

způsob, jakým autor vysvětluje své názory i s jakým vede polemiky je vzorový. 

 

K práci mám pouze dvě menší výtky. První je formální: domnívám se, že by čtenáři pomohlo, 

kdyby bylo před samotnou analýzu jednotlivých rozebíraných případů do textu vloženo jakési 

stručné představení jednotlivých informátorů, včetně krátké synopse jejich příběhu. Druhá 

poznámka se týká ambicí, vložených autorem do textu. Naprosto rozumím tomu, že Adam 

Gajdoš chce „pouze“ formulovat problém, představit svá východiska a co nejpřesvědčivěji 

prezentovat jednotlivá zjištění. Tato střídmost, kterou také sám velmi doporučuji svým 

studentům, ale diplomantovu práci oslabuje v místech, kde by mohla být sociologicky velmi 



silná. Z jednotlivých úryvků vedených rozhovorů i z autorových různě v práci roztroušených 

komentářů lze vysledovat, že s oporou v získaných poznatcích by Gajdoš mohl alespoň lehce 

pootevřít témata křehkosti rodinných vazeb a různých podob estetizace posledního rozloučení, 

resp. zpřítomňování nepřítomnosti zesnulého. Dávám to tedy alespoň jako podnět k debatě 

během obhajoby. 

 

Předložená práce po mém soudu plně naplňuje všechny požadavky kladené na magisterskou 

diplomovou práci obhajovanou na katedře sociologie ISS FSV UK. Hodnotím ji jako 

výbornou. 
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