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Stručná charakteristika práce 

Adam Gajdoš se ve své diplomové práci věnuje  ritualizacím smrti v případech, kdy mrtvý není 

pochováván jedním z dobře institucionalizovaných způsobů v současné české společnosti. Své téma 

zkoumá především díky analýze deseti otevřených rozhovorů s lidmi, kteří pohřbili své blízké tak, že  

z hlediska pohřebních služeb se jednalo o tzv. „pohřeb bez obřadu“.  

Po jasně zacíleném  historicko – teoretickém úvodu a popisu metodologie výzkumu autor analyzuje 

uváděné důvody, východiska k rozhodnutí pro „pohřeb bez obřadu“. Sleduje aktérskou práci na 

vystavění smysluplnosti a morálnosti tohoto řešení, v jejímž rámci probíhá reinterpretace biografie 

zemřelého. Mezi analyzované tematické okruhy v této části patří: postoje k církvi a náboženství, přání 

zesnulých, rodinné vztahy, emocionální zátěž u pozůstalých a role peněz v plánování pohřbu.    

Ústředním prizmatem hlavní analytické části se stává pojem ritualizace, který autor používá „s cieľom 

zastrešiť všetky aktivity pozostalých, smerujúce k významovému zarámovaniu smrti zosnulého, 

odohrávajúce sa v časovej a významovej väzbe na pohreb.“   Zkoumané případy dělí do tří skupin, 

které charakterizuje slovy vypravěčů: v tichosti srdce (pohřeb bez kolektivního rozloučení), v úzkom 

kruhu rodinnom (privatizovaný pohřeb); v poslední skupině autor popisuje veřejné obřady bez účasti 

těla.   

V závěrečné diskuzi autor pojmenovává tendence, které vystupují z jednotlivých analyzovaných 

případů. Těmi jsou kritika konvenční pohřební praxe obrácená proti pohřebním organizacím i 

společenským konvencím, které si respondenti spojují s „klasickými“ formami pohřbu. S tím souvisí i 

zřetelná privatizace smrti dokládaná vylučováním veřejnosti, ale i širší rodiny z pohřebního dění. 

Jakkoli nakládání s urnou či popelem vykazuje vždy nějaké rysy ritualizace, lze také mluvit o 

rozvolnění vztahu pohřbu a mrtvého těla. V některých případech tělo nefiguruje vůbec, není mu 

přikládána žádná důležitost, je spíše na obtíž. Jako poslední autor jmenuje tendenci nahrazovat 

oficiální obřad obřadem alternativním, která podle mne zásadně mění výchozí perspektivu: pohřeb 

bez obřadu ve skutečnosti není „bez“, ale spíše „s“ něčím jiným, jakkoli „nedostatečnost“ vůči tradici 

je vnímána, reflektována a ospravedlňována.   

Autor uzavírá zjištěním, že české umírání je stále především „moderní“, ale „český pohřeb“ už je asi 

ve třetině případů spíše postmoderní – individualizovaný, často privatizovaný, brikolovaný dle potřeb, 

šitý na míru. Jev „pohřbu bez obřadu“ Gajdoš vidí spíše jako „aussteigerství“ (než anomii) a tak i jako 

cestu k znovupřivlastnění si smrti. 



 

Významné rysy práce 

Vyprofilování výzkumného tématu  

Jak autor popisuje v úvodu a v metodologické části, téma této práce prošlo napínavým vývojem. 

Takřka skandální a velmi nejednotné mediální podání problému Gajdoš označuje za původce 

prvotního zájmu, všímá si však silné morálně dehonestující konotace mediálních diskurzů o tzv. 

„pohřbech bez obřadu“. S předpokladem, že lidé, kteří takové pohřby blízkých organizují, pro to musí 

mít dobré důvody, hledá respondenty. Mezitím čtenáře seznamuje se sociálněvědnými diskuzemi o 

vztahu ke smrti, jak v celosvětovém, tak českém měřítku. Nepodléhá ale síle vševysvětlující 

sekularizační teorie, naopak se zaměřuje na případy, které jakoby naznačovaly jistou trhlinu 

v dosavadním uvažování o smrti. Nad komplexním biografickým materiálem se pak rozhoduje pro 

analýzu ritualizací nakládání se smrtí, což je téma velmi dobře vyprofilované, originální a zajímavě 

doplňující dosavadní výzkumy české situace především z pera Olgy Nešporové.    

Odpovídající metodologie  

Jestliže se zeptáme, co nového přináší Gajdoš do studované problematiky, pak je to především 

bohatá a bohatě využitá komplexnost biografické perspektivy, biografických kontextů. Již v kapitole 

„Cesta k pohřbu bez obřadu“ (str. 38 - 63) máme možnost nahlédnout do spletence důvodů a 

legitimizací, kterými vypravěči rekonstruují svoje rozhodování, své zkušenosti a očekávání. Autor nás 

ovšem nezahlcuje nějakým nezpracovaným materiálem či nekriticky přejímanými vysvětleními. Za 

jeho strukturováním problému a výběrem citovaných pasáží zjevně stojí náročná analytická práce, 

díky níž bylo možné identifikovat vůdčí témata a popsat pohřeb bez obřadu jako morální volbu (str. 

122).  

Rovněž je třeba ocenit,  jak  autor pracoval v terénu a jak poctivě průběh své práce reflektuje. Jak je 

zjevné z příloh 2  - 4, Gajdoš se při práci v terénu drží problematického, mediálně spíše negativně 

konotovaného termínu „pohřbu bez obřadu“. Oproti možnosti mluvit např. o nových formách 

pohřbu, považuji tuto volbu za metodologicky velmi přínosnou. Gajdoš se tak vyhýbá 

manipulativnosti vnějších sociologických kategorií a neváhá se potýkat v průběhu rozhovoru i při jeho 

analýze se šíří morálně nabitých konotací, který tento aktuálně společensky užívaný termín přináší.   

Výborná rešerše literatury 

 K velmi příjemným aspektům práce patří výborná rešerše literatury funkčně propojující celosvětové 

diskuze s pracemi zaměřenými na české prostředí, stejně jako s mediálními texty a s rozhovory. 

Nadstandardní zpracování  

Nemalou práci představuje také nadstandardní zpracování - vysoká stylistická úroveň, informačně 

bohaté a přehledně zpracované přílohy, snaha o zpřehlednění materiálu v tabulkách a grafech. 

 

Práci považuji za výjimečným způsobem zdařilou, a proto bych ráda touto cestou podpořila autora 

v jeho případném rozhodování, zda v práci pokračovat například v rámci doktorského studia. 

Nakonec autor sám poctivě popisuje omezení tohoto textu a poukazuje na otázky, o které by měla 



být práce rozšířena. Rovněž se domnívám, že kvality této práce po autorovi vyžadují, aby ji 

publikoval, a to jak pro sociálně vědné publikum (částečně to již učinil svým příspěvkem na 13. 

pracovní konferenci Biografu), tak pro širší veřejnost. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

V Krompachu 25. 1. 2012 

Mgr. Barbora Spalová, PhD. 

      


