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Úvod  

 

V dominantním diskurzu naší současné společnosti patří témata smrti a pohřbu ještě 

pořád mezi tabuizovaná, tedy taková, o nichž se dobrovolně ve „slušné“ společnosti nemluví. 

Tento trend ve většinové společnosti přetrvává navzdory neustále se zvyšujícímu množství 

odborných prací a studií, které se tématem smrti, umíráním, pohřbíváním a věcmi s tím 

spojenými, zabývají, či dokonce i filmů a seriálů, jejichž hlavní téma je smrt v různých 

podobách. Některé společnosti se smiřují se smrtí člověka radostí, jiné smutkem. Liší se i 

péče o těla zesnulých – od dalo by se říct zbožné přípravy na tento přechodový rituál, přes 

„rychlé odbavení“, jenž má zmírnit bolest ze ztráty, až po úplné pohrdání mrtvolou jako 

pouhou použitou tělesnou schránkou, která je již zbytečná. 

Jak se ale se svou vlastní smrtí má vyrovnat jedinec, jehož se týká? Je vůbec možné 

nějakým způsobem se na svou smrt připravit? Smířit se s ní? To jsou otázky, které mne 

během přípravy na mou bakalářskou práci provázely.  

Tabuizaci smrti, nebo vyhýbání se tématu smrti, jako by byla něčím špatným a ne 

přirozenou součástí každého lidského života, můžeme spatřovat i ve snaze veřejných 

sdělovacích prostředků, které veřejnost neustále přesvědčují o prospěšnosti různých 

podpůrných přípravků, zvyšujících vitalitu a aktivnost i ve starším věku. Společnost jakoby 

odmítala přijmout fakt, že její členové stárnou a posléze umírají.  

Média nám poskytují pouze „zkreslený“ obraz smrti (povětšinou násilné smrti ve 

zprávách), ale nezobrazují skutečnosti, jež se týkají procesů umírání. Tím se této životní etapě 

odcizujeme, což by mohlo vést k tomu, že smrt tedy chápeme jako „záležitost, která se nás 

netýká“. O to silnější pak může být uvědomění si vlastní smrtelnosti například zkušeností 

úmrtí blízké milované osoby.  

Proto bych se ve své bakalářské práci chtěla zaměřit právě na etapu života, kdy 

předpokládám, že se lidé (ve svém soukromí) připravují na svůj vlastní pohřeb, a tedy i smrt, 

z hlediska materiálního. V současnosti žijeme ve společnosti,  jejímž charakteristickým rysem 

je její konzumní charakter
1
, kde jsou produkty lidské tvorby považovány za pouhé „spotřební 

zboží“, sloužící k uspokojení lidských potřeb a často jako takové zcela postrádající hlubší 

duchovní význam.  

 

 

                                                 
1
  Problematikou spotřebního způsobu života společnosti se ve svém díle zabývá například Gilles Lipovetsky 

(2007), který o současné společnosti mluví dokonce jako o hyperkonzumní. 
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Ve své práci bych se ovšem chtěla věnovat významům, které lidé při předpokládané 

materiální přípravě na vlastní pohřeb a smrt připisují různým artefaktům s touto přípravou 

spojeným. Zajímalo mne, zda může taková materiální příprava člověku pomoci vyrovnat se 

s vlastní smrtelností anebo alespoň získat „klid pro duši“, jakousi jistotu, že bude „slušně“ 

pohřben. Zda je tabuizace smrti tak úspěšná, že se lidé jakékoliv přípravě vyhýbají, 

nepřemýšlejí o ní a se svými blízkými „o takových věcech“ nemluví. Anebo pokud mluví, tak 

do jaké míry konkretizují své požadavky ohledně toho, jak by měl jejich pohřeb probíhat a 

jaké součásti by měli nejbližší pozůstalí zabezpečit.  

I když se někteří z nás myšlenkám neboli přemýšlení nad smrtí, potažmo smrtí vlastní 

vyhýbají, ať již z důvodu nepříjemného pocitu, který takové přemýšlení přináší, nebo dokonce 

pověrčivého strachu, že ji tím přivolají, lze předpokládat, že mnoho lidí má alespoň určitou 

představu o tom, jak by chtěli, aby jejich pohřeb vypadal. Nemyslím tím přesnou podobu 

nebo průběh tohoto obřadu, ale právě takové skutečnosti, jakými jsou místo a způsob 

pohřbení, velikost či veřejnost pohřbu, tedy ty nejzákladnější záležitosti, které mají velkou 

výpovědnou hodnotu ve smyslu vztahu k rodinným příslušníkům, rodné vesnici nebo městu a 

také sociálních vztahů mezi jednotlivými obyvateli dané oblasti. Ve své bakalářské práci jsem 

se věnovala právě tomuto přemýšlení o vlastním pohřbu, ve smyslu materiální přípravy 

současných obyvatel jedné slovenské vesnice na pohřeb, a tím i vlastní smrt.  

Při zkoumání těchto skutečností jsem se snažila zjistit odpovědi na tyto otázky: zdali 

vůbec a jakým způsobem se obyvatelé konkrétní slovenské vesnice připravují na vlastní 

pohřeb? Jaký význam a jakou důležitost připisují materiální přípravě, především jednotlivým 

artefaktům a předmětům s ní spojeným? Co pro ně tato příprava znamená?  
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1. Teoretické zakotvení práce 

 

 Jonáš Herza (2011) ve své bakalářské práci dospěl na základě výzkumu ke tvrzení, že 

obyvatelé jím zkoumané vesnice rozlišují smrt špatnou a dobrou, přičemž smrt dobrá pro dané 

informátory představovala bezbolestný, rychlý odchod, ovšem spojený s rozloučením 

s nejbližšími. Špatnou smrt pak viděli v úmrtí náhlém, nepřirozeném, v mladém věku. 

Předpokládáme-li, že tato tvrzení jsou v naší společnosti přijímané, můžeme říci, že dobrá 

smrt přichází až v pozdním věku člověka, v jeho stáří. V posledních desetiletích jsme však 

svědky trendu jakési nechuti většinové společnosti zabývat se stářím a problémy s ním 

spojenými, jakými jsou problémy zdravotní, sociální i psychické. Moderní společnost se, jak 

se zdá, štítí pohledu a přemýšlení o nemocech, stáří (Haškovcová 2010: 9) a s tím spojené 

smrti.  

 

1. 1. Konceptualizace smrti 

 

V společenských vědách je téma smrti rozsáhle rozebíráno z různých aspektů a 

teoretických přístupů jak v sociologii, antropologii, historii, filosofii, tak i v lékařství a dalších 

vědných oborech. V jednotlivých pracích pak můžeme rozlišit – kromě jiných – dva základní 

přístupy, kterými lze na problematiku smrti a vztahu společnosti k ní nahlížet. Na jedné straně 

se jedná o práce a autory, kteří považují smrt jako takovou za tabuizovanou jak u laické 

veřejnosti, tak i s určitým přesahem do odborné veřejnosti. Příkladem je obor lékařství a 

určitá absence přístupu lékařů k pozůstalým svých zesnulých pacientů (Hříbalová 2011: 17). 

Na druhé straně jsou to autoři, kteří považují tabu smrti za již překonané a mluví o jejím 

návratu do společenského diskurzu. „Je vcelku nepochybné, že v rovině odborné reflexe 

problematiky smrti a umírání nelze v současné době o „tabuizaci“ smrti hovořit. Důkaz tvoří 

stále rostoucí počet publikací, konferencí, seminářů i specializovaných institucí, které si 

témata smrti a umírání kladou za priority svého odborného zájmu“ (Vido 2011: 9).  

Problematikou tabuizace tématu smrti v naší současné společnosti se ve svém 

rozsáhlém díle Dějiny smrti zabývá francouzský historik Philippe Ariès. Ariès (2000a,2000b) 

ve své práci podává ucelený přehled vývoje přístupů společnosti ke smrti, a to od počátku 

středověku až po druhou polovinu 20.století, který vypracoval na základě studia posledních 

vůlí, soudobé literatury, rozboru vzhledu náhrobků a uspořádání hřbitovů. Studium 

historických dokumentů soustředil převážně na oblasti západní Evropy, především Francie a 

na jeho základě vypracoval koncept 5 jednotlivých stadií vývoje přístupu ke smrti – smrt 
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ochočená, smrt sebe sama, smrt vzdálená i blízká, smrt blízkého a smrt zdivočelá. 

Samozřejmě zde nemám v úmyslu zmenšovat význam rozdílů, které charakterizují první čtyři 

stadia, ale pro účely mé bakalářské práce a z hlediska jejího zaměření by bylo velmi 

zjednodušeně možné říci, že pro první čtyři stadia je typická každodenní přítomnost smrti 

v životě člověka – jak v podobě osobního smíření s vlastní smrtí, typického pro první stadium, 

v nárůstu posledních vůlí a zaměření na vlastní spásu, potřebě přípravy na smrt dobrým a 

šťastným životem, tak i vznikem kultu mrtvých a uvědoměním si strachu ze smrti blízkého 

jako největšího strachu v životě člověka. Dalším společným znakem smrti pro tato období je 

její zcela veřejná povaha, která dle autora přetrvala až do 19.století (Ariès 2000a, 2000b). 

Naproti tomu poslední stadium, v němž se současná společnost nachází, a jež Ariès  

nazval zdivočelou smrtí, je charakteristické silnou tabuizací tématu smrti – jak smrti druhých 

lidí, tak i své vlastní. Poslední stadium nazval Ariès zdivočelou smrtí. Toto poslední, páté 

období smrti, je dle autora typické úplným převrácením dosavadního vnímání smrti. Ariès 

tvrdí, že tato naprostá změna vnímání fenoménu smrti byla způsobena především dvěma 

světovými válkami, které postihly Evropu ve 20.století – smrt byla svěřena odborníkům 

lékařského oboru a „uzavřena“ do určených institucí, jakými jsou nemocnice a pohřební 

ústavy. Rozvoj medicíny, především po druhé světové válce, vedl k neustále se zvyšující 

snaze nejen zachraňovat život, ale jej i prodlužovat, čímž se společnost snaží odsunout 

moment smrti (Ariès 2000b). 

Smrt pacienta v současnosti znamená pro lékaře určité selhání, o němž se ale nemluví, 

čehož průvodním jevem je i absence kontaktu a komunikace lékařů s pozůstalými zesnulého 

pacienta. To dokládá i práce Heleny Haškovcové (2010), která ve své knize Thanatologie – 

nauka o umírání  a smrti, podává rady studentům medicíny i lékařům, jak se v takové situaci 

chovat.  

Na změnu v chápání smrti, kterou rozebírá Ariès, upozorňuje také antropolog Geoffrey 

Gorer, jenž dává toto převrácení chápání smrti do souvislosti s proměnou vnímání sexuality. 

Ve svém článku Pornography of Death (Gorer 1955) předkládá názor, že ve společnosti se i 

vlivem druhé světové války o smrti přestalo mluvit a toto téma se stalo tabu stejným 

způsobem, jakým byl sex, a vše s ním spojené, tabuizován ve viktoriánské společnosti. 

V současnosti se však tato tabuizace sexu a lidské sexuality zlomila a v naší současné 

společnosti se již o tomto tématu mluví v podstatě bez zábran. Respektive hranice tabuizace 

sexu se neustále posouvají. Právě opačná situace byla typická pro 19.století, s nímž autor 

současnost srovnává, kdy se o smrti mluvilo otevřeně a svobodně, jako je tomu dnes v případě 

sexu.  
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Ve své klasické učebnici sociologie vyslovuje Anthony Giddens názor (1999:57), že 

lidé nevnímají smrt jako obnovu generací, ale považují ji za pouhé ukončení života 

jednotlivce. Dle něj „považujeme za samozřejmé, že se lidé smrti bojí“ (Giddens 1999 : 57). 

Na Arièsův přístup navazuje britský sociolog Tony Walter, avšak jako hlavní 

představitel myšlenkového proudu „revivalismu“
2
 se s ním rozchází v pojetí posledního stadia 

vývoje přístupu ke smrti. Walter věří, že právě díky „boomu“ prací, zabývajících se sociální 

realitou smrti, zažívá smrt v jistém ohledu návrat (Beranová 2009: 81), i když ve společnosti 

se nadále prohlašuje, že smrt je tabuizovaná. Vůči Arièsovi se vymezuje tvrzením, že sice 

„má pravdu když říká, že bolest ze ztráty je do značné míry skrývána, ale mýlí se, když 

naznačuje, že smrt sama o sobě je skryta“ (Walter 1994: 23)
3
. Výčet různých možností 

zobrazení smrti připomíná spíše posedlost smrtí současnou společností, než její popírání 

(Walter 1994: 1). Na druhou stranu autor přiznává, že umírající se nadále cítí osamělí a 

truchlící pozůstalí raději nevyjadřují svůj zármutek veřejně. Ve své prácí The Revival of 

Death říká, že současná smrt je smrtí jednotlivce a stala se soukromou záležitostí, i když ve 

veřejné sféře je čím dál viditelnější a prohlášení, že smrt je tabu, znamenají, že jazyk, kterým 

se v společnosti o smrti mluví, v sobě neobsahuje zkušenosti a pocity jednotlivce (Walter 

1994: 23).  

 Walter rozděluje smrt na tradiční, moderní a neo-moderní. Pro tradiční je v jeho 

konceptu charakteristická veřejná povaha smrti, jelikož společnost je v tomto období 

postihována epidemiemi moru, nízkým věkem úmrtí a vysokou kojeneckou mortalitou. Pro 

tento typ smrti je typická úcta k mrtvému, jež se projevuje vyjadřováním smutku nad jeho 

ztrátou, dále pak úcta k tradicím a společenským zvykům. Tento typ se dle autora rozvíjel od 

středověku až po průmyslovou revoluci. Na něj navazuje druhý typ, který nazývá moderní 

smrtí, jež je typická i pro dnešní dobu, kdy lidé ve velkém měřítku umírají na civilizační 

nemoci, přičemž tito nemocní jsou léčeni v uzavřeném nemocničním prostoru. Smrt se tedy 

vytratila z veřejného života a největším úsilím lékařů a pracovníků nemocnic se stala snaha 

prodlužovat život člověka. Neo-moderní smrt (jíž čelíme v současnosti) díky rozvoji 

paliativní péče je charakteristická tím, že se stáváme svědky umírání našich blízkých, i když 

stále ne smrti jako takové. Tím se smrti jakoby přibližujeme, což nám pomáhá vyrovnat se se 

ztrátou blízkých.  

                                                 
2
 revivalismus (z aj. revival = návrat) je myšlenkový proud v sociálních vědách, který věří, že smrt v pozdní 

modernitě není jen popírána a tabuizována, ale naopak, v jistém ohledu „slaví” návrat. 
3
 z angl. originálu: „Ariès is correct to say that the pain of loss is largely hidden, but wrong if he is implying that 

death itself is hidden.“ 



 6 

I když je na základě Walterových tvrzení možné říci, že smrt zažívá jakýsi návrat, co 

se týče rozvíjení diskurzů smrti, jak sám autor na začátku své knihy píše, „smrtelné lůžko se 

přestěhovalo z domovů do nemocnic“ (Walter 1994: 13)
4
, tedy do prostředí čistě 

profesionálního, mimo dosah veřejnosti a pořád „tam“ zůstává. Navzdory revivalismu, který 

Walter popisuje, je v praxi smrt a skutečnosti s ní spojené uzavřena do institucí, i když se 

předěl mezi soukromou a veřejnou sférou, co se týče této problematiky, zmenšuje.  

Stejné tendence jsou dobře viditelné i co se týče pohřebních ústavů, kde je celý 

pohřební obřad a všechny záležitosti s ním spojené v kompetenci týmu profesionálů – 

pracovníků ústavu. „Zatímco samotná příprava mrtvého těla před kremací nebo uložením do 

hrobu se odehrává podle standardizovaných pravidel a je svěřena profesionálům bez 

vyjádření podrobnějších požadavků, při objednávání pohřbu volí pozůstalí z širšího (byť stále 

celkem omezeného) spektra možností nabízených pohřebními ústavy, případně některé části 

pohřbu organizují a realizují sami nezávisle na pohřebních službách (Nešporová 2008: 125).  

 

1. 2. Materiální kultura pohřbu 

 

Studium pohřebních rituálů v různých oblastech se vždy dotýkalo i materiální kultury 

pohřbů, která se nutně projevovala různými způsoby. Na Slovensku se tématem smrti a 

pohřbívání ve svých etnologických pracích rozsáhle zabývá Margita Jágerová. V jednom ze 

svých příspěvků se pokusila o sumarizaci prací s tématikou smrti v slovenské etnologii. 

V závěru pak shrnuje jednotlivé součásti a projevy materiální kultury, které se týkají 

pohřebních rituálů a smrti. „Napriek tomu, že za sledované obdobie
5
 k tejto téme vzniklo 

niekoľko desiatok prác, sú určité oblasti, ktoré neboli zmapované, resp. spracované 

v nedostatočnej miere…týka sa to aj materiálnych prejavov – odevu, predmetov fungujúcich 

v pohrebnej obradovosti, jedál a pohostenia, sakrálnych pamiatok, stavieb, miest úmrtí, úplne 

absentujú práce približujúce ikonografický a dokumentačný obrazový materiál.“ (Jágerová 

2008 : 21).  

Ve své práci Posledné zbohom... Súčasné pohrebné obyčaje se pak věnuje popisu 

průběhu pohřebních zvyků v rámci prostorového rozčlenění jednotlivých součástí pohřbu. Na 

základě zkoumání těchto zvyků tvrdí, že v současnosti došlo ke změně vnímání smrti, která se 

přesouvá z domácí sféry do nemocničního prostředí, v případě její lokality také z důvodů 

ekonomických i zdravotních, kdy příbuzní nejsou schopni poskytnout adekvátní péči svým 

                                                 
4
 z angl. originálu: “The deathbed itself has moved from home to hospital.“ 

5
  konec 19. století až po současnost 
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blízkým. Svou práci rozdělila podle prostorového rozčlenění pohřebních obyčejů ve 

středoslovenských vesnicích na dům, ulici, kostel, dům smutku, hřbitov a místo konání 

pohřební hostiny, přičemž se mimo jiné zaměřila na významy a důležitost, které těmto 

jednotlivým součástem obyvatelé daných vesnic připisují a na to, jak se v průběhu doby 

změnily (srovnávání s minulostí se samozřejmě nemohla vyhnout, i když v centru jejího 

zájmu byla právě současná podoba pohřebních obyčejů). 

Dle výzkumu v jednom pražském krematoriu Giuseppe Maiello uvádí, že základní 

výdaje pohřbu zahrnují „jednoduchou květinovou výzdobu, vložení zesnulého do rakve, 

provedení několika hudebních skladeb, zpopelnění mrtvoly a předání urny.“ (Maiello 2005: 

39). K materiální kultuře pohřbu pak patří i hudební produkce, která se na pohřbech může, ale 

i nemusí realizovat, buďto v podobě reprodukované hudby z místního obecního rozhlasu, 

z reproduktorů nacházejících se přímo na hřbitově nebo v obřadní síni a další možností je 

zpěvácký soubor, ať už církevní, nebo světský. Právě výběrem skladeb pro pohřební obřad 

pozůstalými v české společnosti se autor svým výzkumem tří vybraných českých krematorií 

zabýval. Zkoumal v nich, kromě jiného, seznam skladeb, které jednotlivá krematoria nabízí 

k výběru pozůstalým, ale i možnost reprodukce písně mimo tento repertoár, která byla 

oblíbenou skladbou zesnulého.  

Materiální kulturu pohřbu tvoří samozřejmě i předměty, jenž bylo v určitých oblastech 

zvykem dávat zesnulému do rakve. Arnold van Gennep ve své práci Přechodové rituály, co se 

týče pohřebního obřadu a materiální kultury pohřbu, upozorňuje na skutečnost, že „jelikož 

mrtvý musí urazit určitou cestu, vybavují ho pozůstalí všemi potřebnými předměty jak 

materiálními (oděv, jídlo, zbraně, nástroje), tak magickonáboženskými (amulety, znamení a 

hesla atd.), které mu zajistí příznivou cestu a přijetí podobně jako živému cestovateli“ 

(Gennep 1997 : 143).  

Podobné skutečnosti spojené s materiální kulturou pohřbu na území Slovenska na 

počátku 20.století popisuje i Bodnár: „Keď truhlu dovezú domov, hneď mrtvolu preložia do 

nej a položia zase i s truhlou na ložu, dajú mu do truhly všetko, čo si ešte za života žiadal, aby 

mu to tam dali, alebo by žiadosť nevyslovil, tak mu dajú to, čo za života rád mal, ku pr. fajku, 

tabák, pálené, a každému aj peniaze, lebo že by si pre to prišiel“ (Bodnár 1911: 272). Otázkou 

zůstává, nakolik i v současnosti lidé vyslovují žádosti takového typu, nebo zdali a do jaké 

míry je tento zvyk vkládání rozličných předmětů do truhly pořád současný. 

Materiální aspekty pohřebního obřadu nepředstavují pouhé předměty, které se smrti a 

pohřbu jako takového týkají. Na základě teorií a přístupů „material culture studies“ (Tilley, 

Miller 1996), jejichž cílem je prostřednictvím hmotné kultury sledovat myšlení, hodnoty a 
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sociální vztahy uvnitř dané společnosti, je možné se věnovat právě významům a hodnotám, 

které lidé připisují jednotlivým artefaktům spojeným se smrtí a tomu, jak skrze přemýšlení o 

těchto předmětech vyjadřují své postoje k vlastní smrtelnosti.  

Materiální kultura se podle nich týká nejen toho, jakým způsobem lidé jednají, 

směňují nebo „konzumují“ materiální svět, ale také toho, jak jsou jednotlivé předměty a 

materiální formy zásadní pro enkulturaci člověka. Studium materiální kultury pak 

nejvšeobecněji charakterizovali jako zkoumání vztahu mezi lidmi a věcmi bez ohledu na čas a 

místo (Tilley, Miller 1996). Dostatečné porozumění jakýmkoli sociálním činům a vztahům 

totiž vyžaduje porozumění materiální kultuře a naopak (Tilley, Miller 1996: 6). Všechny věci 

kolem nás tedy tvoří nedílnou součást žití a jednání v našem světě, a to nejen jako pouhé 

objekty. 

Christopher Tilley chápe materiální svět jako prostředek porozumění sociální 

reprodukci a transformaci – prostředek porozumění samým sobě, prostředek tvoření a 

sebeutváření, v němž vědomí věci je základní součástí sociálního bytí. Dle něj materiální 

kultura zhmotňuje identity, ale je současně prostředkem k porozumění procesů, pomocí 

kterých se tyto identity přenášejí (Tilley 2011 : 348). Ve svém každodenním životě si většinu 

hmotných věcí ani neuvědomujeme, považujeme je za samozřejmost, která je „vždy po ruce“. 

Jejich existenci si pak uvědomíme právě skrze jejich „neexistenci“, tedy tehdy, kdy je použít 

nemůžeme, nebo nesmíme, tak, jak jsme zvyklí. To, jakým způsobem přemýšlíme o určitých 

věcech není spojeno pouze s vědomím jejich vhodnosti nebo přináležitosti k určitému 

fenoménu, ale také s vlastní životní zkušenosti. To znamená, že lidé, kteří mají určitou 

zkušenost se smrtí blízkých osob, si například při slově „rakev“ nevybaví dřevěnou schránu 

sloužící k uložení těla zesnulého, ale právě svého blízkého milovaného ležícího v ní. 

Věci, s nimiž žijeme, přitom nejsou pouhým prostředkem, kterým můžeme přemýšlet 

o světě, ale také tvoří nedílnou součást žití, jednání a konání v tomto světě, skrze něj můžeme 

pochopit a analyzovat sociální identitu, změnu a transformaci (Tilley 2011: 350). 

 Právě přístup material culture studies, který se zaměřuje na významy připisované 

různým artefaktům, byl pro mou práci velkou inspirací, jelikož jsem se chtěla vyhnout 

pouhému popisu jednotlivých součástí pohřbu. Na druhou stranu si plně uvědomuji, že 

k využití tohoto přístupu pro účely bakalářské práce by bylo potřebné provést etnografický 

výzkum, při němž bych měla možnost také pozorovat, jakým způsobem informátoři 

s jednotlivými artefakty spojenými se smrtí a pohřbem zacházejí.  
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2. Metodologická část bakalářské práce 

 

Prvním problémem, který jsem při zvolení tématu bakalářské práce řešila, bylo, zda 

budou informátoři ochotni se mnou probírat otázky týkající se smrti, a to jak jejich vlastní, tak 

i smrti nejbližších či známých. Během přípravy své bakalářské práce jsem samozřejmě 

procházela tím, co lze nazvat jako „zcitlivování a vylaďování na téma nebo problém“ 

(Nedbálková 2007 : 115), tedy kromě odborné literatury jsem si pozorněji všímala rozhovorů 

a názorů lidí různých věkových kategorií na téma smrti a také konceptualizaci této 

problematiky v médiích, ale například i ve filmech a seriálech.  

Při uvažování o prostředí, do něhož bych svůj výzkum situovala, pro mě byla 

jednoznačnou volbou obec Glejová
6
, jelikož z ní pochází moje rodina a v dětství jsem zde 

trávila hodně času. Předpokládala jsem, že právě tato skutečnost mi umožní snadnější přístup 

do terénu a k samotným informátorům. 

Západoslovenská obec Glejová se nachází v Záhorské nížině, v těsné blízkosti většího 

okresního města, jenž poskytuje pro většinu obyvatel v produktivním věku zdroj pracovních 

příležitostí. Počet obyvatel ke 31. 12. 2010 byl 946, přičemž ve sčítání z roku 2001 se drtivá 

většina obyvatel (98,84%) hlásila k slovenské národnosti. Významné pro tuto obec je 

převážně evangelické náboženské vyznání, k němuž se hlásí více než polovina obyvatel 

obce
7
. Právě evangelický kostel, který je postaven na náměstí, představuje centrální 

dominantu vesnice. 

Další charakteristikou obce je při relativně malém počtu obyvatel přítomnost dvou 

hřbitovů, přičemž prozatím se aktivně využívá pouze jeden, novější hřbitov, i když při 

rozhovorech informátoři vyjadřovali názor, že po zaplnění kapacity stávajícího využívaného 

hřbitova by bylo jednou z možností, jak tuto situaci vyřešit, zavedení znovu pohřbívání 

v prostorách hřbitova starého. Jelikož vesnice, v níž jsem prováděla rozhovory ke své 

bakalářské práci, byla v průběhu svého vývoje mnohokrát centrem historického dění, 

významného pro celé území Slovenska, je podle mne důležité zmínit pozici „starého“ hřbitova 

(sídla pomníku významného slovenského buditele) jako centra společenského dění v rámci 

vzpomínkových a výročních oslav
8
. 

                                                 
6
  Název obce je změněn kvůli zachování anonymity a ochraně informátorů. V práci jsem z důvodu zachování 

anonymity pozměnila také všechny jména informátorů i osob, které ve svých výpovědích zmiňovali a také 

všechny názvy dalších vesnic, na které odkazovali. 
7
  Informace získané z internetových stránek Štatistického úradu SR, mestská a obecná štatistika SR, dostupné z 

http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html (citováno dne 23.3. 2012). 
8
  Hřbitov jako centrum společenského dění bylo běžnou realitou středověku až do 17. století (Ariès 2000: 84). 
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Při přemýšlení o prostoru vesnice jako místě svého výzkumu mi byla inspirativní 

práce Josefa Kanderta Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až 

osmdesátých letech 20. století, hlavně první kapitoly této práce, v nichž popisuje vstup do 

prostředí vesnice jako výzkumného prostoru a všechny „problémy“ s tím spjaté, především 

situace spojené s výběrem gatekeepera a okruhem informátorů z jeho okolí, jež sám 

gatekeeper doporučuje jako lidi vhodné pro výzkum. Stejné situace jsem musela při své práci 

řešit také. Jak se však ukázalo později, v případě mé bakalářské práce to nepředstavovalo tak 

značný problém, jak se mi zpočátku zdálo.  

Většinu rozhovorů, které jsem ve zvolené vesnici provedla, mi totiž pomohla 

zorganizovat moje babička, která v této vesnici žije celý život, a tak můžu říct, že zná skvěle 

poměry a sociální vztahy, které utvářejí tuto vesnici. Jak jsem měla při jednotlivých 

rozhovorech možnost zjistit, právě její přítomnost působila pozitivně na mé přijetí do domovů 

informátorů a jejich souhlas s poskytnutím rozhovorů. K prvním informátorům, s nimiž mi 

domluvila schůzku, mně sama zavedla a představila.  

Moje babička, v tomto momentu fungující jako gatekeeper, mne nasměrovala 

k informátorům, které sama znala nejlépe, a to buď z povahy vzájemných rodinných, anebo 

přátelských vztahů. Zpočátku se mi zdálo velmi problematické, že považovala za jakousi 

samozřejmost zůstat u nich během našich rozhovorů. Předpokládala jsem, že je její přítomnost 

bude rozptylovat nebo znervózňovat, avšak později jsem zjistila, že nervozitu to způsobovalo 

pouze mně. Ve vesnici, v níž jsem prováděla svůj výzkum, totiž působí relativně silná sociální 

síť mezi nejstaršími obyvateli, „starousedlíky“. Tato skutečnost v sobě zahrnuje i to, že lidé 

zde o sobě vědí mnohé z osobního života, tyto záležitosti mezi sebou probírají a vzájemně se 

hodnotí, a tedy pro ně není problematické mluvit před sebou i o záležitostech spojených 

s pohřby a se smrtí. 

Jako největší problém se mi zdálo aktivní zapojování gatekeepera do rozhovorů. Mým 

informátorům občas pokládala otázky, které považovala za prospěšné k mému výzkumnému 

tématu, nebo dokonce někdy odpovídala na otázky určené informátorům. Na druhou stranu, 

informátoři sami se jí ptali na její vlastní názor nebo na to, jak danou situaci řešila ona sama. 

Při rozboru rozhovorů jsem si však uvědomila, že to mělo vcelku pozitivní efekt na 

vyjadřování vlastních názorů těchto informátorů, kteří se pak „nebáli“ vyjadřovat ke všem 

otázkám, což mi umožnilo sledovat jakousi „diskusi“ na dané téma. Samozřejmě si 

uvědomuji, že situace, kdy informátoři souhlasili s názorem mé babičky, byla ovlivněna právě 

její přítomností a je možné, že bychom se k danému tématu bez ní buďto vůbec nedostali, 

anebo by informátoři reagovali jinak. Na druhou stranu však musím přiznat, že její zásahy 
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nebyli až tak „zásadní“, jelikož byla přítomná pouze u třech rozhovorů a zasahovala do nich 

jen občasně. Naopak, tyto interakce mně pak vedly k tomu, že jsem se u jiných informátorů 

zaměřovala na jejich názory týkající se probíraných témat s gatekeeperem. 

Původně jsem ve své bakalářské práci neměla v úmyslu srovnávat součásti a prvky 

pohřbů v minulosti a v současnosti. Mým záměrem bylo zjistit, jakým způsobem se na pohřeb 

připravují současní obyvatelé vesnice. Navzdory tomu musím přiznat, že určité míře 

srovnávání jsem se nemohla vyhnout, jelikož takovýmto způsobem jednotliví informátoři 

přemýšlejí a o současných atributech pohřebního rituálu i uvažují. Věřím však, že i když jsem 

při představování jednotlivých záležitostí spojených s daným tématem využívala právě i 

vztahování se informátorů k minulosti, nenarušilo to výrazným způsobem závěry práce, ke 

kterým jsem při rozboru jednotlivých rozhovorů dospěla.  

Co se týče vymezování minulosti, informátoři ji chápali jako něco, na co si vzpomínají 

z období svého dětství. Tedy je možné situovat časové určení výpovědí, vztahujících se 

k tomu, „jak to bývalo kdysi“, zhruba do poloviny 20. století, tedy do 50. – 60. let. Situace, 

kdy bylo v Glejové běžné vystavovat blízké zesnulé v domě, je pak možné časově zařadit do 

80. – 90. let minulého století, tedy do období, kdy ve vesnici ještě nebyl postaven dům 

smutku, fungovala zde instituce vesnického hrobníka a nebylo zvykem vozit mrtvoly do 

márnice v blízkém okresním městě (kromě situací, kdy příliš teplé počasí kvůli 

nesnesitelnému mrtvolnému zápachu přinutilo pozůstalé převést mrtvolu do této márnice). 

Ačkoliv téma mé bakalářské práce, materiální příprava obyvatel jedné slovenské 

vesnice na vlastní pohřeb, k tomu může svádět, nechtěla jsem se zaměřit na pouhé 

vyjmenování a popis jednotlivých materiálních součástí pohřbu. Naopak, inspirována 

přístupem material culture studies, jsem se chtěla věnovat významům a míře důležitosti, které 

lidé při předpokládané materiální přípravě na vlastní pohřeb a smrt připisují různým 

artefaktům s touto přípravou spojeným. 

 Rozhovory jsem se pokoušela zaměřit na materialitu pohřbů a předměty s nimi 

spojenými, přičemž při rozboru těchto rozhovorů jsem zjišťovala představy a postoje 

informátorů vůči sociální realitě pohřbu, a sociální vazby a vztahy jak mezi rodinnými 

příslušníky, tak i celkově mezi obyvateli zkoumané vesnice. Ty se ukázaly být neoddělitelnou 

součástí přemýšlení o všech aspektech života jedince na vesnici.  

Studium materiální kultury pohřbu a přípravy naň tedy nespočívalo pouze v označení 

materiálních projevů určitého fenoménu a jejich popisu, ale také v odhalování významů těchto 

artefaktů pro ten který jev a pro aktéry, kteří je při svém jednání využívají. V tomto smyslu 

jsem se zaměřila na to, jak aktéři chápou přítomnost artefaktů spojených se smrtí, zda je 
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možné, že k nim přistupují jako k pouhým prostředkům vykonání daného pohřebního rituálu, 

k jejich používání jako součásti zvyklostí dané oblasti, nebo jim přisuzují určitý význam, 

důležitý pro ně samotné.   

Z povahy výzkumného problému jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, 

poněvadž mne nezajímala kvantifikovatelná data, ale současná interpretace sociální reality, 

v tomto případě materiální kultury pohřbu, samotnými obyvateli konkrétní západoslovenské 

obce, a jejich vztahování se k tématu smrti prostřednictvím různých předmětů, míst a 

v určitém smyslu i zavedených zvyků typických pro zvolenou oblast výzkumu. V rámci své 

bakalářské práce jsem se chtěla pokusit vytvořit holistický obraz tohoto zkoumaného 

problému tak, jak jej vidí samotní informátoři, přičemž si uvědomuji, že zpracování 

provedených rozhovorů v sobě neslo určité interpretační zkreslení, kterému jsem se 

samozřejmě nemohla vyhnout. Jak píše ve svém článku Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se 

dělá etnografický výzkum  Kateřina Nedbálková: „Neexistuje…žádná čistá neinterpretovaná 

realita, která by čekala na výzkumné uchopení“ (Nedbálková 2007:120). 

Protože jsem se rozhodla pracovat v rámci kvalitativní výzkumné metody, nebylo 

mým záměrem získat reprezentativní vzorek obyvatel, ale naopak jsem se dle Dismana 

snažila, aby informátoři, s nimiž jsem pracovala, reprezentovali populaci zkoumané 

problematiky (Disman 2002: 114) materiální přípravy na vlastní pohřeb. Právě proto jsem se 

obrátila na obyvatele postproduktivního věku. Jelikož v současnosti převládá ve společnosti 

představa o „přirozené“, v určitém smyslu by se dalo říci „dobré“ smrti jako smrti ve starším, 

postproduktivním věku, předpokládala jsem, že se určitým způsobem připravují na svůj 

pohřeb, nebo o něm alespoň přemýšlí (přinejmenším tak, jak jsem naznačila výše s ohledem 

na nejzákladnější skutečnosti spojené s pohřbem jako takovým). 

Předpokládala jsem, že genderové složení informátorů bude záviset z velké části právě 

na jejich ochotě poskytovat rozhovory na tak citlivé téma. Navzdory tomu jsem měla možnost 

zjistit, že genderové složení nezáviselo ani tak na vůli obyvatel vesnice, jako spíše na 

rodinném stavu jednotlivých informátorů, protože většina žen, s nimiž jsem rozhovory 

uskutečnila, byly vdovy. Podařilo se mi dodržet „plán“ absolvovat rozhovory s 16 

informátory, ovšem nemůžu bohužel říci to samé o jejich genderové vyváženosti – z 16 

informátorů bylo 12 žen a pouze 4 muži. To však dle mého názoru žádným způsobem 

nesnižuje výpovědní hodnotu sesbíraných dat, jelikož jsem se výběrem tématu nesnažila 

zjistit genderové rozdíly ve vnímání a postojích ke smrti, ale snažila jsem se o získání pohledu 

na danou problematiku z hlediska generace postproduktivních občanů jedné vesnice. Věkově 

se pohybovali v rozmezí od 62 do 96 let, přičemž nejmladší informátorkou byla žena, jejíž 
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manžel ještě žije, a nejstarší byla vdovou. Rozhovory mi poskytlo 8 vdov a 4 manželské páry. 

Většinu informátorů mi zpočátku doporučila právě moje babička, která se pak účastnila 3 

rozhovorů s různými informátory. Kontakt na další informátory, kteří už na ni nebyli takovým 

způsobem navázáni, jsem pak získala technikou nabalování. Ovšem skutečnost, že ji jako 

obyvatelku stejného území znali, napomohlo k navazování konverzace, kdy jsem na začátku 

rozhovorů odpovídala na otázky po jejím zdravotním stavu a podobných záležitostech. 

Na tomto místě bych ráda představila informátory, kteří byli ochotni se mnou na dané 

téma mluvit a umožnili mi přístup do svých životů: 

 

Paní Alexandra – narodila se v roce 1940 ve vesnici výzkumu, kde prožila celý svůj 

život i s manželem. Vychovali dvě dcery a několik vnoučat, s nimiž se pořád navštěvuje, i 

když ne tak často, jak by si přála. Vdovou je 4 roky. Hlásí se k evangelickému vyznání. 

Paní Daniela – narodila se v roce 1928, celý život pracovala v místním družstvě a 

v rozhovorech zdůrazňovala, jak si váží toho, že ji děti, vnoučata i pravnoučata chodí 

navštěvovat. Těší ji, že svůj život žila čestně a byla vždy spravedlivá ke všem. Do místního 

kostela nechodí, v jejich rodině byli všichni pohřbeni občanským pohřbem. Vdovou je už 22 

let. 

Paní Andrea – nepochází z vesnice výzkumu, přivdala se sem. Narodila se v roce 

1937. Vdovou je 26 let, její manžel umřel v nemocnici. Před 4 lety pochovala i mladšího 

syna. Celý život pracovala v JRD. Momentálně vidí smysl života ve své malé vnučce, s jejíž 

výchovou pomáhá. Je evangelička, do kostela chodí často. 

Pan Rastislav – nepochází z vesnice výzkumu, přiženil se a celý život zde žije 

s manželkou, paní Kristínou. Narodil se v roce 1947 a pracoval jako voják z povolání. Budou 

mít církevní pohřeb, spolu s manželkou. 

Paní Kristína – narozená 1950 v Glejové, zde přežila i celý svůj život. Vystudovala 

střední odbornou školu s ekonomickým zaměřením. S manželem Rastislavem vychovali tři 

děti, s nimiž se navštěvují a pomáhají jim s hlídáním vnoučat. 

Paní Tatiana – narodila se v roce 1940 v jiné vesnici, ale po svatbě se přestěhovala do 

Glejové. Je vyučená prodavačka. Vdovou je 27 let. Momentálně žije se svým synem a jeho 

manželkou. Chodí do kostela a chtěla by mít církevní pohřeb. 

Paní Drahomíra – pochází z vesnice výzkumu, narodila se v roce 1944. S manželem 

Erikem vychovali dvě děti. Je evangelického vyznání, vystudovala odborné učiliště se 

zemědělským zaměřením. 
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Pan Erik – pochází z vesnice na středním Slovensku. Po svatbě se přestěhoval do 

Glejové. Vyučil se za zámečníka. Je katolík, ale na velké církevní svátky chodí i do 

evangelického kostela, jelikož v Glejové není katolický. S manželkou Drahomírou zatím 

nemají předem připravený hrob. 

Paní Ema – narodila se v roce 1936 v Glejové. Vystudovala pedagogické gymnázium 

a učila hudební výchovu. V současnosti vede zpěvácký soubor, s nímž vystupují při různých 

příležitostech, i při pohřbech. S manželem Jaromírem budou mít občanský pohřeb. 

Pan Jaromír – manžel paní Emy, narodil se v roce 1937 v jiné vesnici. Po svatbě se 

přestěhoval do zkoumané vesnice. Vystudoval pedagogickou fakultu, byl ředitelem místní 

školy. Ještě dodnes se schází se svým žáky.  

Paní Lívia – nejstarší informátorka, narodila se v roce 1919 v Glejové, kde přežila celý 

život. S manželem byli spolu 71 let, teď už je 9. rokem vdovou. Nejvíc ji těší, když ji přijdou 

navštívit vnoučata a pravnoučata, což ovšem nebývá tak často, jak by si přála. Její zdravotní 

stav jí už nedovolí časté návštěvy hřbitova, ale pořád si zachovává optimistický pohled na 

život. 

Pan Matej – narodil se v roce 1932 v obci výzkumu a prožil zde celý svůj život. Po 

základní škole začal hned pracovat jako řidič autobusu. Je velký optimista, během našeho 

rozhovoru vtipkoval i na téma vlastní smrti. Je manželem paní Ľubice. 

Paní Ľubica – manželka pana Mateje, narodila se v roce 1939 v jiné vesnici. Po svadbě 

se přestěhovala do Glejové. Vystudovala zemědělskou školu. Spolu s manželem budou mít 

církevní pohřeb, platí si pravidelně církevní daň.  

Paní Alena – narodila se v roce 1937 v Glejové. Vystudovala odborné učiliště. 

Pohřbila již celou svou rodinu, manžel jí umřel před 18 lety v nemocnici. Všichni její blízcí 

umřeli na rakovinu. Podle jejích vlastních slov zůstala už sama a nemá nikoho, kdo by se o ni 

postaral. Možná právě proto je aktivní členkou místního spolku důchodců. 

Paní Soňa – narozena 1939 ve zkoumané vesnici, vystudovala pedagogickou školu a 

v Glejové vyučovala až do důchodku. V době našeho rozhovoru byla čerstvou vdovou, což jí 

však nebránilo v tom poskytnout mi rozhovor na tak citlivé téma. Při rozhovoru zdůrazňovala 

svou vděčnost dětem, které jí pomáhali s přípravou manželova pohřbu. Zvolila si občanský 

pohřeb, i když pravidelně přispívá na opravy kostela a platí také církevní daň. Považuje to za 

svou občanskou povinnost. 

Paní Júlia – narodila se v roce 1930 v Glejové. Zde prožila celý život. Manžel jí umřel 

doma před 24 lety. Má připravené místo vedle něj na místním hřbitově. Jako jediná 
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z informátorů se vyjadřovala, že smrt pro ni znamená vykoupení z utrpení. Stěžovala si, že ji 

nikdo nenavštěvuje.  

 

Jako nejvhodnější formu pro pořizování rozhovorů jsem zvolila polostrukturované 

rozhovory, jenž jsou charakteristické na jedné straně závazným schématem okruhů a témat 

otázek, jež jsem svým informátorům pokládala, ale na druhé straně mi poskytly možnost 

měnit znění otázek a přizpůsobovat rozhovor tak, aby byl adekvátní konkrétním informátorům 

a situacím rozhovorů, případně pokládat doplňující otázky (Vaňková 2009/2010). Mohu říci, 

že právě tento typ techniky sběru dat mi umožnil navodit otevřenější atmosféru, kdy jsem 

podle potřeby jednotlivých informátorů v určitých situacích i „odbíhala“ od zvoleného 

tématu, když jsem viděla, že informátor v dané chvíli na určitou otázku nechtěl odpovídat, 

nebo potřeboval trochu času, aby se k ní vyjádřil.  

V kvalitativním výzkumu se klade velký důraz na každého aktéra jednotlivě, což jsem 

měla možnost zjistit při rozhovorech se svými informátory, kdy se každý rozhovor odvíjel 

trochu jiným způsobem a právě zvolená technika sběru dat mi na to umožnila nejpružněji 

reagovat. Při každém rozhovoru jsem se samozřejmě řídila danými okruhy otázek, abych 

umožnila všem informátorům vyjádřit se ke všem stránkám problematiky materiální kultury 

pohřbu. Jelikož se však jedná o citlivou oblast, snažila jsem se začínat rozhovory otázkami po 

minulosti, neboli vzpomínkách informátorů na to, jakým způsobem kdysi pohřby probíhali, 

čímž jsem je stavěla do role „expertů“, kteří mě poučovali o svých zkušenostech a zvycích, 

získaných od svých předků. Případně jsem se ptala na zkušenosti informátorů s pohřby 

blízkých osob, zejména kvůli vytvoření atmosféry mluvení o pohřbu.  

Další okruhy otázek se pak vztahovali přímo k danému tématu práce, tedy materiální 

kultuře pohřbu – příprava/představy vlastního pohřbu, předměty spojené s materiální kulturou 

pohřbu a finanční příprava na vlastní pohřeb, přičemž jednotlivé otázky jsem přizpůsobovala 

konkrétním informátorům.  

Před každým samotným rozhovorem jsem se snažila získat důvěru informátorů 

především tím, že jsem je seznámila s tématem svého výzkumu a samozřejmě jsem je ujistila 

o zachování anonymity a možnosti z výzkumu odstoupit. Také jsem jim poskytla možnost 

neodpovídat na otázky, které by jim mohly být případně nepříjemné, což přispělo k tomu, že 

se informátoři necítili tolik pod tlakem. K tomu samozřejmě přispělo i vědomí, že nebyli 

jediní z celé vesnice, kdo mi odpovídal na otázky. Svým informátorům jsem se snažila dát 

najevo, že jejich názory mne skutečně zajímají a žádným způsobem bych si nedovolila je 

soudit nebo hodnotit.  
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Všichni informátoři, s nimiž jsem spolupracovala, souhlasili s nahráváním rozhovorů 

na diktafon a se zaznamenáváním do poznámkového bloku, na čemž jsme se domluvili před 

začátkem rozhovoru a svůj informovaný souhlas mi poskytli ústně. To mi umožnilo zaměřit 

se i na neverbální projevy informátorů (pláč i smích informátorů, úsměv při vzpomínce na 

milovaného blízkého), které určitým způsobem doplňovali výpovědi a já jsem tak byla 

schopna pružněji reagovat na jejich jednotlivé odpovědi. Průvodním jevem mého zapisování 

byla skutečnost, že informátoři pečlivě sledovali, kdy si zapisuji a kdy ne, a podle toho také 

dělali odmlky ve svém vyprávění nebo mi explicitně řekli, ať si některé věci nezapisuji.  

„Tužka a papír tedy nejsou jen nástrojem záznamu toho, co vnímáme smysly, ale i nástrojem 

komunikace. Skrze ně jako bychom dávali zprávu o tom, co je důležité, co si zapisujeme a co 

důležité není, co nezapisujeme“ (Nedbálková 2007: 119). Při sledování mého poznámkového 

bloku jakoby zapomínali na skutečnost, že rozhovor je také nahráván, a když si to pak zpětně 

uvědomili, představovalo to pro ně jakýsi „vtipný moment“ rozhovoru. 

Můj věk je vzhledem ke zvolenému tématu utvrzoval v pozici expertů, kteří mají 

s pohřby a smrtí jako takovou mnohem větší, převážně osobní, zkušenosti. I když věděli, že 

obec Glejovou znám, uvědomovali si, že jsem outsiderem, který nemá přesné povědomí o 

skutečnostech týkajících se jejich vesnice, vztahů, které mezi sebou její obyvatelé udržují, a 

proto mně o některých záležitostech poučovali. I když mi pozice laika přinášela možnost 

doptávat se na jinak samozřejmé věci (abych dala informátorům možnost vyjádřit svůj vlastní 

názor a vyhnout se tomu, že bych jim tento názor při rozboru rozhovorů sama vnutila), snažila 

jsem se dát najevo, že rozumím tomu, co říkají. 

Nedílnou součástí práce výzkumníka v terénu je neustálá reflexivita sebe samého 

v terénu, toho, jakým způsobem on sám terén a informátory ovlivňuje, ale také jakým 

způsobem je výzkumným problémem ovlivněn. „Reflektivita znamená kritické rozvažování 

nad tím, jak badatel během výzkumného procesu vlastně poznává – kteří činitelé konstrukci 

vědění ovlivňují a jak jsou tyto vlivy patrné v plánování, provádění a zpracovávání výzkumu. 

Reflexivním výzkumníkem je ten, kdo si všechny tyto potenciální vlivy uvědomuje, je 

schopen si vytvořit odstup a kriticky nahlédnout svou vlastní úlohu ve výzkumném procesu“ 

(Guillemin, Gillam 2004 : 25). 

Moje fixní pozice, tedy skutečnost, že jsem mladá žena – studentka vysoké školy, 

která vyrůstala ve městě, samozřejmě ovlivňuje způsob, jakým jsem na danou problematiku 

zpočátku nazírala. Předpokládala jsem, že většina lidí v postproduktivním věku přemýšlí o 

skutečnostech spojených se smrtí. V tom mě utvrzovala i vlastní zkušenost s prarodiči, kteří 

spolu o smrti a pohřbu mluvili a já sama jsem znala některé záležitosti, o nichž se domlouvali. 
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Provedené rozhovory mne však utvrdili v dobře známé skutečnosti, že každý člověk je 

jedinečný, rozhoduje se na základě svých vlastních zkušeností a životní situace, a čím dál tím 

víc jsem si uvědomovala a byla vděčná za základní rys kvalitativního výzkumu, totiž 

zaměření se na každého informátora zvlášť. 

Jelikož jsem se z povahy výzkumného problému rozhodla pro kvalitativní výzkumnou 

strategii, řídila jsem se zásadou neustálé analýzy dat, jenž se provádí během celého trvání 

výzkumného projektu. Slovy Konopáska jsem se  snažila „přečíst data nějakým novým, 

pozoruhodným, přesvědčivým a (…) antropologicky relevantním způsobem“ (Konopásek 

1997: 11).  

Při analýze rozhovorů pak bylo mým cílem hledání významů ve výpovědích 

informátorů na dané téma. Prvním krok analýzy byl právě přepis jednotlivých rozhovorů. 

Protože jsem výzkum prováděla v západoslovenské vesnici, jejíž obyvatelé mluví dialektem 

typickým pro tuto oblast, přepisy rozhovorů jsem zaznamenávala foneticky, pro zachování 

autentičnosti výpovědí informátorů. Jelikož jsem se při své práci zaměřovala na „subjektivní 

vnímání sociální reality“ (Heřmanský 2009/2010) samotných aktérů, při analýze primárních 

dat, tedy dat, které jsem při svém výzkumu sesbírala, jsem postupovala na základě přístupu 

segmentace – kódování s tím, že jsem nejdříve doslovný transkript rozhovorů rozdělila na 

jednotlivé segmenty, v mém případě odpovědi na jednotlivé otázky, a ty jsem následně 

opatřila příslušnými kódy. Tyto kódy mi umožnily rozpoznat společné znaky jevů a jelikož 

jsem s jejich pomocí roztřídila a zestručnila sesbíraná data, umožnily mi také snadnější 

orientaci v datech (Heřmanský 2009/2010). Používala jsem otevřené kódování, tedy postup, 

kdy jsem pro vybranou pasáž rozhovoru hledala příslušné kódy, přičemž jsem využívala kódy 

deskriptivní (popisné) a interpretativní. Jednotlivé kódy jsem si zapisovala do kódovací knihy 

– codebooku. Současně s kódováním jsem od samého začátku prováděla i poznámkování, 

tedy zapisování „úvah a předběžných vysvětlení o datovém materiálu“ (Heřmanský 

2009/2010), které mi pak dalo základ pro následnou interpretaci dat a jejich strukturaci do 

celků, které tvoří stěžejní část empirické práce.  

Při kvalitativním výzkumu je nutné neustále řešit různé etické otázky a problémy, 

jelikož se jedná o techniku sběru dat, která se zaměřuje na konkrétní jedince a jejich vnímání 

sociální reality. To je často spojeno s přístupem výzkumníka do intimního prostoru 

informátora – a to jak ve smyslu místa konání výzkumu, tak i ve smyslu dat a informací, které 

výzkumníkovi svěřuje. „Etika je nedílnou součástí vědecké a výzkumné praxe, proto má být 

naplňována skrze dialog celého výzkumného procesu“ (Novotná et al. 2010, zdůrazněno 

v orig.).  
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Považovala jsem za důležité dát svým informátorům najevo, že si opravdu cením 

příležitosti dozvědět se jejich názory a že je tedy nemám v úmyslu pouze „využít“ pro účely 

své práce. Vážila jsem si i jejich ochoty vpustit mne do svých domovů a pohostinnosti, které 

se mi při mých návštěvách dostávalo. Kromě tématu rozhovoru jsem odpovídala i na 

osobnější otázky o mé rodině a studiu, tedy jsem jim zprostředkovala informace o mé osobě, 

jako formu reciprocity. Velmi pozitivně jsem pak přijímala fakt, že mně většina informátorů 

hodnotila kladně před mou babičkou.  

Při své práci na výzkumném projektu i následném zpracovávání dat jsem se řídila 4 

pilíři etiky v sociálních vědách: princip dobrovolné participace jsem zajišťovala tím, že jsem 

žádným způsobem nikoho nenutila k účasti na výzkumu, ale naopak, všechny aktéry výzkumu 

jsem informovala o cílech a průběhu výzkumu a poskytla jsem jim možnost kdykoliv 

z výzkumu odstoupit, a také možnost neodpovídat na otázky, které by jim mohly být 

nepříjemné. Ujistila jsem je, že budou reagovat pouze na to, na co sami chtějí a k tomu se i 

vyjadřovat. 

Jelikož jsem pro svůj výzkum využívala kvalitativní metodu sběru dat formou 

polostrukturovaných rozhovorů, byl samozřejmou součástí mé práce informovaný souhlas 

každého informátora. Ten jsem dostala na základě ústní domluvy. Jména a osobní údaje 

informátorů jsem anonymizovala, kvůli jejich ochraně, stejně jako název obce, v níž jsem svůj 

výzkumný projekt prováděla – princip důvěryhodnosti. Anonymitu jsem změnou jmen 

zabezpečila i všem jedincům, které informátoři ve výpovědích zmiňovali, a také všem obcím. 

Při přepisování sesbíraných dat formou bakalářské práce jsem se vyhýbala 

informacím, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit informátory. Při jednotlivých 

rozhovorech jsem se snažila o vytvoření příjemné atmosféry pro informátory a samozřejmě o 

získání jejich důvěry. Mohu říci, že jsem pracovala tak, abych jim nezpůsobila žádnou 

psychickou, fyzickou nebo právní újmu, čímž jsem splňovala princip neubližování.  

Ve svém výzkumu jsem samozřejmě usilovala o princip přesnosti a integrity – o 

absolutní správnost veškerých dat, tedy používání správných citací, daty podložených 

interpretací a vyvarování chyb při analýzách.  
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3. Empirická část bakalářské práce 

 

3. 1. Materialita pohřbu 

 

Pod pojmem materiální kultura je možné si představit mnoho různých významů. Jde 

především o velmi široký pojem, který v sobě zahrnuje různé materiální projevy lidské 

činnosti. Podle Antropologického slovníku je materiální kultura „ta frakce kultury, která je 

objektivizována ve věcech – diskrétních souhrnech látky, zformovaných pracovními 

činnostmi lidí“ (Malina, Soukup 2009: 912). I když se ve své bakalářské práci věnuji užšímu 

vymezení tohoto pojmu, a sice materiální kultuře pohřbu, je nutno zdůraznit, z jakého pohledu 

budu na danou problematiku nazírat. Rozhodla jsem se pro využití emické perspektivy svých 

informátorů a jejich vnímání materiálních součástí pohřbu. V této kapitole bych se ráda 

věnovala právě konkrétním materiálním projevům, spojeným s pohřby tak, jak je chápou 

obyvatelé zkoumané vesnice Glejová. Zajímalo mně, jak se sami informátoři připravují na 

svůj pohřeb, ale také jakým způsobem vyprávění o těchto skutečnostech – tedy pohřbech a 

smrti – potvrzuje anebo naopak vyvrací jejich tvrzení. 

 

3. 1. 1. Hřbitov a pohřební místo 

 

V rozhovorech, které jsem měla možnost s informátory provést, se velká část 

probíraného tématu smrti soustřeďovala právě na místní hřbitov. Ten se v obci Glejová 

nachází sice na okraji vesnice, ale relativně blízko místního kostela, jenž je situován v jejím 

centru. Hřbitov, na němž se začalo pohřbívat v roce 1899, se v řečech informátorů rozděluje 

na nový (viz příloha, obr. č. 2), který představuje horní polovina hřbitova, a starý (viz příloha, 

obr. č. 1), situovaný od domu smutku směrem dolů, v němž se nacházejí nejstarší hroby 

místních obyvatel. Právě tuto skutečnost v rozhovoru zmiňovala i paní Ema, která považovala 

za významné znát místo pohřbení svých předků a svými návštěvami si je připomínat: „Uš 

prastarenka pravda sú to, a já jediná reku dycky sa někdo z teho rodu najde, do tú kytičku tam 

položí, a já sem jediná. No. Prastarenka a už len starečkú vím de sú… A tabulka odpadla ráz 

a potom sme ju prilepovali no a tak šak staráme sa, pravdaže.“ Její výpověď může být také 

interpretována jako vyjádření naděje, že z jejích vlastních potomků se rovněž najde někdo, 

kdo přijde položit květinu i na její hrob a stejným způsobem se o něj bude také starat. 

Vesnický hřbitov je samotnými informátory považován nejen za jediné místo 

posledního odpočinku, které pro ně přichází v úvahu, ale také místem společenského 
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setkávání obyvatel. Považuji za důležité zmínit tuto jeho funkci, jelikož právě s návštěvami 

hřbitova a vzájemným setkáváním v tomto prostoru je spojená určitá společenská kontrola, 

která na vesnici mezi „starousedlíky“
 9

 neustále působí. Tato kontrola – v tom smyslu, že 

obyvatelé disponují aktuálním povědomím o tom, kdo co kdy a kde udělal a dělá, se projevuje 

i ve vlastní přípravě jednotlivých informátorů na vlastní pohřeb, hlavně co se týče samotného 

pohřebního místa, jeho vzhledu a péči o něj. Právě skrze určité hodnocení toho, jak jednají 

ostatní „spoluvesničané“, jsem mohla zjistit konkrétní preference informátorů spojené 

s uvažováním o vlastní smrti. 

Péče o hroby předků – rodičů a prarodičů, ale také vlastních sourozenců nebo dětí – 

považují za důležitou součást svého života téměř všichni obyvatelé Glejové, jelikož sami 

informátoři byli ochotni vypovídat nejen o tom, jak se sami starají o hroby svých bližních, ale 

také se vyjadřovali k péči ostatních vesničanů a jejich návštěvám hřbitova. Někteří 

z informátorů spojují návštěvu hrobů svých zesnulých s nedělní procházkou, jiní pouze 

s významnými svátky spojenými s výročím zesnulých, nebo na hřbitov chodí pouze 

výjimečně, což je spojeno s jejich špatným zdravotním stavem. Návštěvy hřbitova sice 

informátoři považují za samozřejmou součást svého života, která by se ovšem neměla 

přeceňovat, jak to vyplynulo z výpovědi pana Jaromíra: „Na sviatky sa tam jako ked trebárs 

majú meniny alebo narodeniny, vtedy sa tam proste ide, také príležitosti, né že sústavne nekdo 

chodí aj dva roky.“ 

Tyto návštěvy ovšem nebývají spojeny pouze s péčí o hrob blízkých, ale také s účastí 

na pohřbech ostatních vesničanů, přičemž tato účast je také předmětem sociální kontroly. Ta 

působí v tom smyslu, že chodí-li obyvatel Glejové vyjádřit soustrast na pohřby jiných 

obyvatel, i na jeho vlastní pohřeb pak přijde hodně vesničanů: „Ináč chodieva velice moc 

ludí. Ano, len takýmto luďom, kerí nechodia, lebo sa nestýkajú s druhýma, víš (těm se 

nechodí)“.  

Kromě jednoho manželského páru měli všichni informátoři zabezpečené místo na 

místním hřbitově. Další manželské páry mají buďto vybrané konkrétní místo na hrobě jedněch 

z rodičů, anebo například jako pan Matej s paní Lívií, kteří mají přinejmenším dvě možnosti 

pohřebního místa, jejichž zvolení nechávají na svých dětech: 

 

                                                 
9
  Někteří z informátorů se vyjadřovali ke skutečnosti, že Glejová je oblíbenou vesnicí pro chalupáře z hlavního 

města, kteří skupují vesnické domy, ale také místem, kam se stěhují lidé z blízkého okresního města v tom 

smyslu, že jsou to cizinci, které už neznají tak, jako jejich předchůdce. Co se ale týče ostatních obyvatel, kteří ve 

vesnici prožili celý svůj život, nebo se sem přistěhovali za svým manželem, manželkou, vytvořili si mezi sebou 

silnou sociální síť, která slouží v současnosti hlavně k předávání novinek ze života těchto obyvatel a jejich rodin. 
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Pan Matej: No, ale u nás už já nevím či nás nepochovajú k tatovi, lebo už tam nebude místo u nás. 

Paní Lívia: A šak ket pujdeme na rodičú, tak, alebo aj na starých rodičú. 

M. S.: Vy ste mali aj na starých rodičov aj na rodičov? 

Pan Matej: No šak máme tam aj starých rodičú, aj z jednej strany aj z druhej. 

 

Jak vyplynulo z rozhovorů, informátorky vdovy budou všechny pohřbeny vedle svých 

manželů, buďto v samostatném hrobě, anebo v hrobě jejích nebo jeho rodičů a k tomuto účelu 

daly samotný hrob připravit. O tom, že člověk musí dopředu uvažovat a rozhodovat se o svém 

vlastním pohřebním místě, svědčí i výpověď paní Tatiany:  

 

No to sa potom kope plytší ten hrob nejak, ja nevím, ked sa že dajú pochovávat na rodičú, lebo ináč ket 

sa tam má pochovávat jeden na druhého, to mosí byt hlbšie vykopané… No a potom to dávajú tých, já 

nevím kolko tá truhla má, o tých ty oné to kopú tuším plytší. Áno. Já si myslím, že áno, lebo šak to by 

nemohli ty kosti a to šetko tam porušit… Ja si teda myslím, lebo viem, že ket sa to mosí povidat, že ket 

chce jednohrob. 

 

Stejným způsobem se k této záležitosti vyjádřila i paní Alexandra, která bude 

pohřbena v hrobě manželových rodičů a jeho babičky: „Len céry sa mosím opýtat, tolko má 

oné, ona byla za týma hrobári, ket nevím de starkého (manžela) pochovali, či ho pochovali na 

spodek, alebo navrch. Lebo tam je stará mama, starý tata, starenka.“ Považuje tedy za 

důležité zjistit, na kterém konkrétním místě v hrobě předků by měla být pohřbena, aby mohli 

pozůstalí dát přesné instrukce hrobařům, kde mají v případě jejího úmrtí kopat.  

Je tedy zřejmé, že v Glejové je běžnou praxí nechat se pohřbít na vlastní rodiče nebo 

prarodiče. Podle pana Mateje se tak šetří místo na hřbitově i finanční výdaje spojené 

s placením za pohřební místo. V takovém případě má člověk v podstatě dvě možnosti – může 

si dát udělat zcela novou náhrobní desku, kde se s kameníkem domluví na pořadí jmen a 

iniciál všech pohřbených – minulých i budoucích, anebo si na stávající desku dá vytesat své 

jméno na volné místo (viz příloha, obr. č. 7). Tak to udělala i paní Alexandra, která iniciály 

svého zesnulého manžela dala umístit pod jména jeho rodičů, přičemž své jméno a datum 

narození dala ještě za svého života vytesat pod manželovo. Tento akt je možné považovat za 

jakousi pojistku, že i v situaci, kdy by její děti případně nezabezpečili vytesání data úmrtí, 

bude označeno místo, kde bude pohřbena. V případě její smrti by se tedy datum úmrtí ještě 

dopsalo.  
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Ovšem podle její vlastní výpovědi je v současnosti trendem vytesat jména posledních 

zesnulých nahoru a jména rodičů nebo prarodičů (podle toho, kdo v hrobě leží) posunout dolů 

(viz příloha, obr. č. 8). Tuto skutečnost potvrdila i paní Tatiana:  

 

Paní Alexandra: Už jaké to máme také a dosik mi povidal, že proč sem nedala pomník, že nás tam, že 

mjela sem to dat, nevím do to tak má, starých dali naspodek a tých mladších navrch. Že co sem to aj já. 

M. S.: Akože dať napísať? 

Paní Tatiana: Ano. Fčil ket si dávajú pomník nový na starých rodičú, tak starých rodičú dajú dole, 

méná, narodení aj umrítí, a hore si dajú svoje a potom ich tam pochovávajú, ket umrú. Tak si to 

popredu robia ty hroby. 

 

Co se týče konkrétních projevů pečování o pohřební místa, informátoři uváděli různé 

opravy a výměny náhrobních desek a pomníkových kamenů. V některých případech šlo o 

údržbu nebo opravu spojenou s „příležitostí“ úmrtí jednoho z příbuzných, nebo o pojistku pro 

případ vlastního úmrtí. V tomto případě se informátoři vyjadřovali ke skutečnosti, že se o tuto 

záležitost postarají raději za svého života, protože není jisté, v jaké finanční situaci se budou 

jejich příbuzní nacházet po jejich smrti. V určitém smyslu tak vyjadřovali i obavy z toho, aby 

nepřišli o důstojné místo k pohřbení.  

 

No a včilejky máme zas povinnosti, zas mi… dala sem opravit pomník, ten sa nám už rosýpal... No tak. 

Neskaj zrovna že by nám ho dádam tam dovézli, že lesci bude príhodný čas, lesci ich nic … nezastihne, 

no už sem ráda, že aj to budem mjet, hotové, lebo nescela sem to nechát až po smrci, lebo sem si 

myslela, že dohoví jak bude, lesci aj nejaká koruna bude, či sa bude mjet o to do starat, alebo či by to 

mjel nekdo na starosti, víš? (paní Daniela) 

 

Naopak jiní se opravám věnovali jakoby z povinnosti, tedy v momentě, kdy už je hrob 

ve velmi špatném stavu. Tato, dalo by se říct nevůle, byla v jednom případě podmíněna 

špatnými rodinnými vztahy se sourozenci informátorů:  

 

M. S.: A ešte sa o ten hrob nejako inak staráte? 

Paní Drahomíra: Tak trocha sa to musí, sice my tam už ten pomník je starý, to už by sa zišiel obnoviť, no 

ale zatál to ešte sa s tým nič sa nerobí.  

Pan Erik: Ten betón, dole, oného, terasa, to sa rozpadá. 

Paní Drahomíra: Ten rožek máme odlúpnutý, no, už to bolo ráz aj prevalené a sme to ráz aj obkladali. 

No ale šak lesci by tam išel Robert (bratr informátorky), já nevím či dá peniaze lebo jak. 

Pan Erik: Nech sa to opraví, no, ale zatál nikdo sa neondí k temu, nehlásí moc, na tú opravu. 
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Sociální rozdíly mezi obyvateli na vesnici se v minulosti i v současnosti projevují 

různými způsoby, od velikosti pozemku a majetku, přes vazby a vztahy, které mezi sebou lidé 

utvářejí a udržují. Podle informátorů, například i paní Alexandry, byli sociální rozdíly 

v minulosti viditelné i na hřbitově: „No tedy to bylo o moc. Nekdo mjel len furt drevený a ket 

sa to zhnilo nedal a druhý bohatý už a nekdo potom už si dal, že ty, ty železné kríže. Potom už 

ty chudobný, kerí trošku mohel, už si ten železný kríž potom po čase dal, taký víš, taký šikovný, 

také nic. No už taký kríž železný“ (paní Alexandra).  

V současnosti se však v Glejové setkávají s praxí, jíž někteří z informátorů odmítají, 

tedy pořizování drahých náhrobních kamenů i navzdory horší finanční situaci dané rodiny. 

Někteří tato rozhodnutí odsuzují, nebo přinejmenším hodnotí negativně jako zbytečné 

plýtvání penězi, nebo jako potřebu „ukázat se, že na to mají“. Ve své výpovědi to explicitně 

zmínila paní Kristína, která měla potřebu se vůči tomuto zvyku vymezit: „Ano, nekerí žijú, 

aby sa len celý život, kedysi jak osemdesát tisíc hen svatka Jabloneckých tí dali, to bylo tedy 

penez a penez! Oni len aby to potom po nich zostalo to na tem, aby sa mohli chválit ty deti… 

len si šetrili a šetrili, len aby mjeli na pomník. No. Ale my už takí nejsme.“ Stejně tak i paní 

Tatiana: „No je to zbytočne vyložené peníze, lebo ket dojde vojna alebo já nevím, nejaké 

zemetrasenie, tak to všetko popadá a bude, porozbíjá.“  

Informátoři sice chtějí zabezpečit, aby jejich rodinný hrob vypadal hezky a byl 

připraven pro případ potřeby, ovšem odmítají tomu věnovat přehnané finanční výdaje a také 

se v žádném případě nechtějí kvůli tomu zadlužit, jak to udělali jiní obyvatelé Glejové: 

„Kratochvílka jéj, taký drahý (pomník dala udělat) a furt má duhú a duhú, no nač to je, reku 

nač?“ (paní Alexandra). 

Sociální síť, která v Glejové mezi obyvateli funguje, jim tedy zajišťuje aktuální 

informace i z této oblasti. Informátoři byli schopni říct, kolik peněz která rodina za pomník 

zaplatila, přičemž nezapomínali připomenout, že takové částky jsou zbytečné, hlavně v situaci 

rodiny, která „na to nemá“. Když však v rozhovorech přišlo na částku, kterou sami vynaložili 

na tuto součást materiality pohřbu, snažili se omluvit její výši například velikostí rodinného 

hrobu. Tedy navzdory tomu, že v případě jiných tento fakt do určité míry odsuzovali – 

alespoň v přítomnosti dalších vesničanů, ve vlastním případě to považovali za adekvátně 

vynaložené prostředky. Otázkou zůstává, jakým způsobem tito informátoři reagují v situaci, 

kdy o těchto výdajích mluví právě s lidmi, jejichž jednání odmítají. 

Na závěr považuji za důležité zmínit skutečnost, že nejen pro informátory, ale téměř 

pro všechny obyvatele zkoumané vesnice je v současnosti jediným přípustným způsobem 

pohřbení do země: „U nás v Glejovej do zemi len. To je jako zaužívané, zaužívané“ (pan 



 24 

Matej). I když se zde již vyskytl případ zpopelnění, informátoři jej uvádějí spíše jako 

výjimku, jelikož většina z nich má zabezpečené pohřební místo na hřbitově. Jak se mi svěřila 

paní Alexandra, její manžel si přál pohřeb žehem a dokonce si byl zjišťovat informace 

ohledně této možnosti v jedné z okresních pohřebních služeb. Své rozhodnutí ji vysvětloval 

následovně: „Nemosíš mjet s tým starosti“. Ovšem paní Alexandra se rozhodla jeho přání 

nevyhovět, protože podle vlastních slov: „Ale šak ten človjek tam má už preondíté, teda ten 

pomník, tak co, co ho budem ít spalovat.“ 

Někteří informátoři vidí zpopelnění jako jednu z možností řešení problému nedostatku 

místa určeného k pohřbívání, i když sami nad tímto způsobem neuvažují. Výhodu pro ně tento 

způsob představuje i v menší finanční náročnosti, kdy člověk nemusí vynaložit velký obnos 

financí na hrob a hrobové místo. Právě kremace chápou jako fenomén, který se v blízké 

budoucnosti určitě prosadí i na vesnicích:  

 

Paní Kristína: My sme takí konzervativní, víš? Trošku ludé. My starší zvyky trošku tak. Takí už moderní, 

jak vy ste už mladí, to už. A šak k temu dojde, určite k temu dojde. 

Pan Rastislav: Ano, to tyto. Víš co, my Slováci už sme takí na tých dzedzinách takí zaostalí.  

 

Pro obyvatele Glejové je tedy téměř bez výjimky typické pohřbívání do země, a to 

buď do předem připravených hrobů k rodičům nebo prarodičům, anebo do zcela nového 

hrobu. Druhá možnost se mezi informátory vyskytla pouze jednou, v případě manželů, kteří 

mají špatné vztahy s dalšími rodinnými příslušníky. Co se týče vdov, všechny budou 

pohřbeny do hrobů vedle svých manželů. Informátoři v některých případech považují za 

důležité opravit nebo vyměnit součásti pomníku, a tímto způsobem si jej tak chystají pro 

případ vlastního úmrtí. Na tyto záležitosti však odmítají vynaložit přehnané finanční 

prostředky, přičemž se hodnocením ostatních vesničanů vůči tomuto způsobu zabezpečení 

vymezují. Mezi informátory se pak liší také míra péče, kterou hrobům věnují a intenzita 

návštěv pohřebních míst zesnulých předků, která závisí od jejich rodinného stavu (například 

vdovy se častěji potkávají na hřbitově a společně se pak procházejí) a zdravotního stavu. 
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3. 1. 2. Rakev 

 

V minulosti, kdy ještě nebyly zavedeny nebo postaveny márnice, bývalo na vesnici 

zvykem vystavovat zesnulého v jeho rodném domě, nebo v domě, kde prožil svůj život a kde 

také zemřel. To znamenalo obléct jej do předem připraveného oblečení
10

 a v otevřené rakvi jej 

umístit do předního pokoje
11

, kde se s ním pak mohli rozloučit pozůstalí z rodiny i ze sociální 

sítě vesničanů.  

Podle výpovědí informátorů není tato minulost až tak dávná, o čemž svědčí 

skutečnost, že většina z nich má tuto zkušenost se svými prarodiči a někteří i s vlastními 

rodiči nebo životními partnery. Glejová byla v té době vesnicí s převážnou částí obyvatel 

evangelického vyznání, což bylo podle informátorů spojeno s tím, že ostatní obyvatelé 

vesnice se chodili na vystaveného zesnulého dívat a po dva až tři večery od úmrtí do pohřbu 

(podle ročního období i schopnosti místního hrobaře připravit dané pohřební místo) k němu 

chodili zpívat náboženské písně. Tyto návštěvy kromě přání upřímné soustrasti sloužily 

vesničanům také k určité formě kontroly rodiny zesnulého, kdy dle paní Alexandry „len takto 

normálne sa chodilo jak no už už poprít a kuknút sa na mrtvého. Nekeré ženy byli zvedavé, jak 

kdo bol oblečený, víš a už klebecili a tak“.   

Bývalo běžné, že pozůstalí se mrtvého dotýkali, líbali jej
12

. Tuto praxi většina 

informátorů v současnosti již neschvaluje. Z jejich výpovědí vyplývá, že jsou vděčni za 

instituci márnic – „No šak pravdaže je to dobré, do to vymyslel dobre spravil“ (pan Erik), a 

tedy za to, že své blízké zesnulé již nemusí vystavovat ve vlastním domě. Kromě zřejmých 

hygienických a zdravotních důvodů – „Lebo nikdy sa nemohlo vtedy ešte zistit, ani dneska sa 

nemože zistit všetky choroby, které ten človek mohol mat“ (paní Tatiana) uváděli také 

psychické problémy. Dle pana Mateje „určite je to lepší. Skúr sa na to zapomíná“. Paní 

Tatiana si vzpomíná i na strach, spojený s touto praxí, který po smrti otce a jeho vystavení 

v domě pociťovala: 

 

 

 

                                                 
10

  Na vesnicích bývalo zvykem připravovat si předem oblečení určené do rakve – pro případ úmrtí. Současné 

vztahování obyvatel zkoumané vesnice k této součásti materiální kultury pohřbu podrobněji  rozebírám 

v kapitole Oblečení do rakve. 
11

 Podle vyjádření informátorů se zesnulý vystavoval v „prednej izbe“. Tedy v domě, který byl dispozičně řešen 

jako obydlí, v němž jednotlivé pokoje navazovali za sebou, byl právě přední pokoj, obývaný většinou mladým 

manželským párem, vyhrazen pro případ úmrtí jako místo vhodné k vystavení zesnulého. 
12

 Stejná skutečnost, tedy že pozůstalí se těla zesnulého dotýkají a v některých případech jej i líbají, se objevuje i 

v současné době u pohřebního rituálu v Americe (srov. Whitaker 1999). 
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Paní Tatiana: Ja som sa strašne bála vnútri. 

M. S.: Takže z toho dovodu, že ste ho mali doma, že vám zomrel. 

Paní Tatiana: No. 

M.S.: Tak preto si myslíte, že teraz je lepšie, keť uš 

Paní Tatiana: No je to takto, že člověk teho člověka furt nemá na očoch, a není to také strašné. Také 

bolestivé.  

 

Právě tyto nepříjemné zkušenosti s pohřbem blízkého vedly mé informátory k názoru, 

že v současnosti je lepší snažit se omezit kontakt se zesnulým na minimální možnou míru. 

Tedy vztahování se k minulosti a minulým zkušenostem některé z nich vede k tomu, že 

preferují situaci, kdy je rakev se zesnulým během pohřebního obřadu uzavřená. Většinou to 

závisí na rozhodnutí pozůstalých nebo doporučení lékaře nebo hrobníka, které se týkají 

zdravotního stavu zesnulého před smrtí a stavu těla po smrti. S tím má zkušenost paní 

Tatiana: „Potom tam došiel ten oný, čo pochovával, ten pán, on bol ze Strážného, taký starší, 

taký chudší, a povedal, že, že truhlu mosíme zavret, lebo že už to meso, že je, je už také 

vodnaté.“ 

Ovšem případy, kdy se pozůstalá rodina rozhodne i na základě „hezkého vzhledu“ 

zesnulého nechat rakev otevřenou, informátoři zcela neodsuzují. Při rozhovoru s panem 

Rastislavem a paní Kristínou byla přítomna i moje babička, která vzpomínala na své 

rozhodnutí nechat rakev zesnulého manžela během pohřbu otevřenou: „Né, nedala sem 

starkého (manžela přikrýt). Pjekne vypádal.“ Na to paní Kristína reagovala, že záleží na tom, 

jakým způsobem člověk zemře. Pokud ho dlouho trápila nějaká nemoc, která se projevila i na 

jeho těle, je lepší rakev zavřít: „Záleží jaká je choroba. Ket človek umre na chorobu.“ I když 

je možné, že její reakce byla podmíněná přítomností mojí babičky, s podobným názorem jsem 

se setkala i u jiných informátorů. 

Naopak paní Ema s manželem Jaromírem tuto zvyklost v určitých případech odmítají. 

„Ked je to úplne blízka, teda šak to je samozrejmé, že ludia sú tam okolo tej truhli sa zavírá 

už, lúčia sa s ním, podají takto, potlapkajú, ale koho nemosí byt videt, netreba“. Co se týče 

paní Emy, vedoucí zpěváckého souboru ve vesnici, vyjadřovala se jako profesionálka, která si 

nemůže dovolit nechat se pohledem na zesnulého rozrušit, což platilo i pro pohřeb její 

kolegyně: „No nešla sem sa na ňu kuknút. By ma to rozrušilo. A moc ludí a bála som sa, že 

potom nedosáhnem ten výkon v hlase tak jak by mal byt.“ Pan Jaromír s ní souhlasí, i když 

z trochu osobnějších důvodů: 
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Pre mňa je lepšie proste ho nevidieť a predstavovať si ho stále že je, že žije, proste že je, nekde je, ale 

neni ho… Mám sesternicu prokurátorku v Strážném, a jej zomrel muž, peťdesiattri ročný, či nejako, a 

teraz ho mám stále, hoci som ho celý život videl veselého a tak, ale vidím ho teraz žltého jak…proste, 

no. Keby som sa nebol naňho pozrel v tej truhle, tak ho mám stále (před očima živého). 

 

Na mou otázku, zda by se mu víc líbilo mít zavřenou rakev, odpověděl „Možno aj 

ano.“ Paní Alexandra pak v rozhovoru vyjádřila speciální přání, které dle vlastních slov ještě 

musí sdělit dcerám, a tedy aby jí při pohřbu nechali rakev zavřenou. I když i podle jejích 

předchozích výpovědí, co se týče jiných lidí, tento zvyk neodsuzuje (i při pohřbu vlastního 

manžela se rozhodla nechat jeho rakev v průběhu pohřebního obřadu otevřenou, aby se s ním 

mohli pozůstalí ještě rozloučit), v případě vlastního úmrtí se rozhodla pro tuto konkrétní 

možnost. 

V době, kdy ještě nefungovaly pohřební služby se svou víceméně bohatou nabídkou 

služeb a produktů, a na vesnici existovala instituce místního vesnického hrobníka, nebylo 

neobvyklé, aby si ti, kdo k tomu měli prostředky a zručnost, zhotovili vlastní rakev.  

 

Paní Alexandra: Takže nekdo mal spravenú aj popredu, kdo si to vedel. Víš? 

M. S.: Akože že si doma spravili? 

Paní Alexandra: Ano, ale to nebolo… pjekne spravené. Ohoblovan. Ne jak fčil všelijaké oné (vnitřní 

výzdoba a podobně), to vtedy ne. To bolo ohoblované a hotovo. 

 

Ovšem tuto skutečnost popisuje informátorka jako něco, na co si vzpomíná z dob, kdy 

byla mladší. V současnosti všechny náležitosti kolem rakve zabezpečí pohřební služby. 

Obyvatelé obce Glejová mají na výběr ze tří možností, které jim blízké okresní město 

poskytuje a k dispozici mají i pohřební služby z dalších okolních měst. Z jejich výpovědí je 

pak zřejmé, že si zkušenosti s nimi mezi sebou vyměňují a porovnávají je, což lze také 

považovat za formu přípravy na vlastní smrt. K pohřebním službám a jejich úrovni se 

vyjádřila i paní Tatiana:  

 

Paní Tatiana: A posledný neviem odkát to boli a velice sa ludom líbili, mali aj, aj ty hroby, mali ty 

vedlajšie tam ondzíté, odondzené, aby nezašpinili, ale velice pekné to mali… No, že mali v tem taký 

porádek, aj… 

M.S.: Také čistejšie to bolo? 

Paní Tatiana: Ano, také ludskejší. Že to tak ináč trošku (spravili)… Ja si nezmyslím, do to mal. Ešte sme 

sa pýtali, že odkát sú to hrobári. 
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Informátoři se často vyjadřovali i k funkci vesnického hrobníka, kterou v Glejové 

vykonávali místní obyvatelé ještě do 90. let 20. století. Podle toho, co mi sdělovali, mohu říct, 

že vesničané byli v těch dobách vděčni tomu, kdo se této práce ujal, protože to prý nechtěl 

nikdo dělat. Často býval hrobníkem muž, který rád popíjel alkohol a vesničané jej v tom i 

podporovali tak, že mu ke kopání nosili pálenku na posilněnou. Na druhou stranu však  

v rozhovorech hodnotili jeho práci i zčásti negativně, protože v staré části hřbitova jsou hroby 

vykopané nakřivo (viz příloha, obr. č. 1). Pan Rastislav dokonce přiznává, že jednou byl 

donucen zasypávat hrob rodinného příslušníka právě místo hrobaře: „V tých sedmdesátých 

rokoch ket umreli jeden ujec, alebo hen krsný tata, tak my s Martinem, ten co robil hrobára 

ten byl napitý, my sme to zahazovali, buato bylo, my dvá v čistých šatoch. Tak bylo. Lebo on 

nebyl schopný.“ Tedy je zřejmé, že informátoři jsou v současnosti vděčni za instituci pohřební 

služby, jejíž zaměstnanci se postarají o všechny náležitosti a zodpovědně odvedou svou práci. 

Manželé Rastislav a Kristína se sice vyjádřili, že nad vlastní smrtí odmítají přemýšlet, 

ale mají povědomí o výši výdajů, které jsou s pohřby spojené, zejména co se týče rakve. 

Finanční stránka pohřbu a jeho náročnost pak byla často tematizovaná samotnými 

informátory: 

 

M. S.: A ono je to drahé, teraz vyjde pohreb? 

Paní Kristína: No asi. Asi, co víme, svatka ket umrela v Púchovej, kolko to moseli? Tricet šest tisíc. 

Pan Rastislav: Aj s truhlú. Ty truhly sú katastrofálne drahé. Pánabeka. 

Paní Kristína: No ale podla teho jaká sa vybere. No víš ket chceš takú pevnú dubovú, jak sa poví, jako 

drevo… Tak tá stojí osemnást tisíc len. Okolo dvacet tisíc. 

M.S.: No potom čo sa platí – hrobárom sa platí? 

Paní Kristína: No šak šetko mosíš platit. Tá truhla to je holé, tam mosíš ten pokrovec kúpit do teho, 

madrace… Potom vyložit tú truhlu takým plátnem, mosíš platit podušku pod hlavu, to šetko mosíš platit 

zvlášť. 

 

 I když v minulosti nebylo neobvyklé, aby si sami vesničané připravili vlastní rakev, 

v současnosti již tyto záležitosti nechávají zcela na pohřebních službách a jejich nabídce. 

Možnost ponechat rakev během pohřebního obřadu otevřenou informátoři volí i na základě 

zkušeností s vystavováním zesnulého v domě. Psychická zátěž spojená s přítomností 

zesnulého v některých případech způsobila, že informátoři preferují situaci, kdy je rakev 

uzavřená a mohou se tak vyhnout kontaktu s tělem zesnulého. Kromě jednoho případu, kdy 

informátorka explicitně vyjádřila požadavek uzavřené rakve, tuto záležitost informátoři 

nechávají na rozhodnutí svých blízkých pozůstalých. 
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3. 1. 3. Oblečení do rakve 

 

Pro oblast západního Slovenska, kde se nachází i Glejová, v níž jsem prováděla svůj 

výzkum, bylo charakteristické, že každá vesnice měla svůj typický lidový oděv – kroj, který 

se mezi jednotlivými obcemi lišil barvou, součástmi, bohatostí, a tedy reprezentoval danou 

vesnici. V době, kdy měli jejich obyvatelé k dispozici pouze tento typ oděvu, bylo 

samozřejmostí zabezpečit si kromě běžného, určeného ke každodennímu nošení, také kroj 

sváteční a kroj do rakve. Pro člověka bylo prvořadé připravit si pohřební kroj. Neplatilo to 

však pouze pro obyvatele staršího věku, ale také pro rodící matky. Paní Daniela si na to 

vzpomíná takto: 

 

Ano, ano, to už má každý popredku neco prichystané, co, co sce jako do truhly. To už bývá. A víš co, 

dokonca ešče, ked išla žena rodit, jako že do kúta, už mjela prichystané počas, náhodú teda, by 

neprežila. Už mjela prichystané aj plachtu do truhly aj šaty. Ano, to bývalo… No to byla plachta do 

kúta a šaty prichystané ke smrci. No šak, lebo tedy sa to dosci stávalo, že pri porodze ženy umreli, dost. 

Ne snad každá, ale dost. 

 

Při svých rozhovorech jsem se však od informátorů dozvěděla, že v současnosti nosí 

kroj pouze nejstarší obyvatelky obce. Samotní informátoři považují tento oděv za tradiční, 

nemoderní, přičemž odmítají skutečnost, že by měli být pohřbeni právě v takovém oblečení. 

Jednou z obyvatelek Glejové, pro něž je tento oděv pořád jediný možný, byla paní Lívia. 

Právě na ni mne odkazovali ostatní informátoři, když jsme se dostali k tématu tradičního 

oblečení pro případ úmrtí. Pro informátory je tedy jaksi automatické, že žena, která celý život 

prožila ve vesnici a celý život nosila kroj, typický pro toto místo, musí mít připravený i kroj 

do rakve, o nějž se průběžně stará – pere, žehlí a škrobí části, u nichž je to potřebné. Tuto 

skutečnost mi sama paní Lívia potvrdila, přičemž jakoukoli jinou možnost považovala za 

absurdní. Na otázku, zdali má připravený kroj, anebo jiné oblečení, odpověděla se smíchem: 

„Kroj, kroj, že kostýmek. Ej. To by vypádalo.“ 

Z informátorů, kteří mi poskytli rozhovor, byla paní Lívia jediná, kdo má takto 

připravený typický oděv. Ovšem z vyjádření paní Emy je zřejmé, že není jediná ve vesnici, 

protože mluvila o starších ženách, které jsou takovýmto způsobem na smrt připravené. 

U ostatních informátorů jsem se ovšem nesetkala s takovouto formou přípravy. Je 

možné, že to souvisí se skutečností, že ostatní obyvatelé Glejové již nenosí tento typický 

oděv, a proto tedy necítí potřebu si speciálně připravovat oblečení do rakve. Zdá se, že 
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v postoji k minulosti, tedy v jakémsi odmítnutí tradičního rysu venkovského života 

(tradičního oděvu – kroje), došlo ke změně zvyklosti spojené s pohřebním obřadem. 

Informátoři nepovažovali za důležité připravit si oblečení, v němž budou pohřbeni. Podle 

jejich výpovědí má člověk v současnosti k dispozici víc možností, než tomu bylo v minulosti. 

To v tomto případě znamená, že mají ve skříni víc kusů vhodného oblečení. Navzdory tomu, 

že většina z nich už tento tradiční oděv nenosí, mi informátoři byli schopni podat přesný popis 

kroje do rakve, i s jednotlivými součástmi a rozdíly, kterými se lišil od kroje určeného ke 

každodennímu nošení. 

Paní Daniela, která o své smrti přemýšlí, připravuje se na ni a svým dětem dala 

víceméně přesné instrukce toho, jak má její pohřeb vypadat, nechala tuto záležitost právě na 

úsudku svých dětí. Ve své výpovědi přiznává, že v současnosti si lidé, kteří nenosí kroj, 

oblečení do rakve nepřipravuji:  

 

To už tyto šaty, to si nikdo nechystá. To už, co má v kasni a hodzí sa to, jako, jak sa poví, hodzí sa to na 

to, na tú vjec, tak to už si každý co si do dá. No. Co mu oblečú… U nás takto, napríklad mne keby sa to 

stalo doma, tak otevrú dzífčence (dcery) kasňu a co sa im hodzí, že by sa mi, že by mi mohli dat, tak to 

mi dajú… Tam mám všelijaké, aj strakaté, aj ménej strakaté, aj čisto černé, tak co by sa hodzilo, to už 

mi vyberú dzífčence. To už já si nechystám. 

 

Podobným způsobem se vyjadřovali i další informátoři. Důležitou skutečností a 

jakýmsi uklidněním pro ně bylo, že v případě potřeby, tedy v případě jejich úmrtí, budou mít 

pozůstalí na výběr tak, aby je dali pohřbít důstojným způsobem ve vhodném oblečení. Jelikož 

jsem rozhovor s paní Kristínou a jejím manželem prováděla v přítomnosti paní Alexandry, 

uvádím zde jejich vzájemnou krátkou interakci ohledně přípravy oblečení do rakve, z níž je 

pro takovou přípravu patrné zvýznamňování věku panem Rastislavem, podle něhož je pro 

starší obyvatele vesnice běžné připravovat si tento druh oblečení předem:  

 

Paní Kristína: Ne, my máme šatú plnú kasňu, keby neco šak nám neco dajú.  

Paní Alexandra: Ja už mám nachystané. 

Pan Rastislav: Ale ty si starší od nás. 

 

Manželé Ema a Jaromír při tomto tématu také zdůrazňovali důležitost věku. Ohledně 

přípravy těla zesnulého a jeho oblečení považují pak pro pozůstalé za jednodušší situaci, kdy 

úmrtí nastane v nemocnici. V tomto případě převezmou odpovědnost za přípravu těla 
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pracovníci nemocnice, přičemž pozůstalí jim pouze přinesou oblečení – buď to, které si 

zesnulý připravil ještě za svého života, anebo to, které sami uznají za vhodné: 

 

Pan Jaromír: Náhodou zomrem, no tak je v skrini, tak to otevrú a zoberú…pravdu povediac my sme ešte 

o tom ani, ani snád nás to nenapadlo, že teda daj mi tam potom hentie šaty lebo tie, proste to, to tolko 

nenapadne. 

Paní Ema: To je morbídne..No tak dajú sa tmavé lebo jaké, černé šak to už každý má, no a. Ale takí starí 

ludia to majú pripravené, takí do ešče, v našich dobách ešče. 

Pan Jaromír: No inak podla mňa v tej nemocnici je to lepšie, tam sa to len zanesie a oni sa postarají, 

tam sa to odovzdá a oni už to všetko urobia.  

 

Dalším ojedinělým případem kromě paní Lívie, která má jako jediná z informátorů 

připravený kroj, pak byla paní Alexandra, která má přesně určené oblečení, v němž si přeje 

být pohřbena (viz příloha, obr. č. 12). Svůj požadavek sdělila i svým dcerám, s přesným 

určením místa, kde má šaty připravené a dalších náležitostí. Je možné, že ve svém přání 

vyjádřila mimoděk i určitou víru v posmrtný život: „Ja mám nové hentam šaty šecko 

prichystané… Tak ked, pančucháre. Bez pančuchárú aj ked bude horko mi nedajte, mne bývá 

zima.“ 

Podle výpovědí obyvatel Glejové se tedy příprava na pohřeb liší i na základě vztahu 

k tradici, v tomto případě k tradičnímu kroji. Pro ty z vesničanek, které i do dnešních dnů 

tento tradiční oděv nosí každý den, je naprosto samozřejmá příprava oblečení do rakve. 

Ovšem je nutno říct, že v Glejové je možné považovat tento typ přípravy za ojedinělý, jelikož 

převážná většina jejích obyvatel se vůči tomuto projevu tradiční kultury vesnice vymezuje. 

Pro tyto informátory je důležité, aby měli jejich pozůstalí k dispozici v případě potřeby 

vhodné oblečení, přičemž kromě jedné informátorky se tímto aspektem materiální přípravy 

pohřbu dále nezabývají. 

 

3. 1. 4. Předměty v rakvi 

 

Jednou ze zvyklostí, které informátoři při rozhovorech tematizovali, je umísťování 

různých předmětů zesnulému do rakve. Člověk si za svého života oblíbí mnoho různých věcí, 

přičemž se může stát, že se stanou něčím typickým, co charakterizuje danou osobu. Může jít o 

osobní věci, jako třeba nějaký doplněk, anebo také předmět patřící k profesi člověka. Ovšem 

do rakve se podle výpovědí informátorů mohou dávat i věci, které charakterizují náboženské 

vyznání zesnulého, jako například modlitební knížka. 
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Někteří z informátorů se k této zvyklosti vyjadřovali v tom smyslu, že sice o této praxi 

slyšeli, ale sami s tím nemají žádné zkušenosti. Reagovali většinou generalizujícím výrokem 

– „u nás se to nedává, není to zvykem“. Naopak jiní informátoři nejenom vědí, že k něčemu 

takovému při pohřbech dochází, ale také sami svým blízkým zesnulým nějaké předměty do 

rakve umístili. Často zmiňovanými byli i peníze, kovové nebo papírové, i když třeba sami 

informátoři nevědí, z jakého důvodu se zesnulým dávají. 

 

Paní Alena: No mamke sme dali knižku modlící, to vím. A peníze sem do vačku im dala, aj mužovi sem 

dala peníze teda že aby mjeu peníze pravda, to sa ríká, tak to sem mu tam dala. 

M. S.: Áno? A prečo sa dáva? 

Paní Alena: Já nevím, že aby mjeu, keby nekde išeu. Já nevím de mjeu ít, ale skrátka to sem teda dávala 

ty peníze, ale potom mi nekdo povidal, že, že biblia sa nemá dávat do, do zemi. Ale dala sem tej mamje 

aj tú bibliu, nevím, ale ja sem jí ju tam dala. Tak nevím už či to byuo dobré, či né, ale to byuo jejich a 

tak sem im to tam jako dala. 

 

Kromě těchto „typických“ předmětů však paní Alena nechala manželovi i mamince 

v rakvi další artefakt, osobnější povahy: „A ty zuby sem, mjel teda nové, parádne zuby mjel, 

tak ty sem mu tam dala, šak nač mi reku budú. Ale aj mamine, aj to, to sem im tam vidíš, aj ty 

zuby sem im do vačku dávala.“ Paní Soňa svojí mamince přidala do rakve kromě modlitební 

knížky také hůl a brýle a nedávno zesnulému manželovi dali synové peníze. Jak jsem 

zmiňovala výše, je možné do rakve umístit i předmět patřící k profesi člověka, i když jsem 

neměla možnost zjistit, zda je to pravidlem, které se musí dodržovat, anebo i v tomto případě 

jde o možnost osobní volby pozůstalých. Z rozhovoru s panem Matejem vysvitlo, že například 

u myslivců se setkal se situací, že jim pozůstalí dali do rakve broky.  

Kromě jednoho případu, paní Júlie, jsem se nesetkala s tím, že by informátoři 

radikálně odmítali tuto zvyklost. Tato informátorka považovala za absurdní, aby se zesnulému 

dávali do hrobu jakékoliv předměty. Tento svůj názor vyslovila při negativním hodnocení své 

známé, která manželovi dala do rakve různé věci, kromě jiného i cigarety: „Bože kriste, to 

mňa reku ani ve sne by nenapadlo, to šecko ona dala.“ 

I když je možné považovat ukládání určitých předmětů k zesnulému do rakve za zvyk, 

který je určitým způsobem rozšířený i v Glejové, v přípravě jejích obyvatel na pohřeb se 

neobjevoval, tedy rozhodně ne takovým způsobem, jako například určité projevy nebo trendy 

při finanční přípravě a dalších součástech přípravy pohřbu. Informátoři se buďto nevyjádřili 

k tomu, zda by sami chtěli dostat určitý předmět do rakve, předmět, který měli za života rádi 
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nebo je nějakým způsobem charakterizoval, anebo také říkali, že oni už stejně nebudou vědět, 

co se s nimi děje.  

Někdy ve svých výpovědích ovšem skrze otázku předmětů v rakvi vyjádřili nedůvěru 

k zaměstnancům pohřebních služeb a vyprávěli mi příběhy o tom, jak jejich známí zjistili, že 

zesnulým zmizely z rakve cennosti. Paní Alexandra dokonce při rozlučce se zesnulým 

manželem zkontrolovala všechny části oblečení, které měla pro muže nachystané. Do určité 

míry je možné tuto nedůvěru považovat za projev toho, že si sami žádné cennosti v rakvi 

nepřejí, považují je za zbytečnost anebo je tento zvyk pro ně příliš riskantní z hlediska 

potenciální krádeže těchto předmětů. 

Není možné říct, že by tato zvyklost byla typická pouze pro určité časové období, 

vymezené území nebo třeba náboženské vyznání. Jde tedy spíše o osobní zkušenost každého 

člověka, kdy se řídí tím, jak to dělali jeho předkové, i když smysl této praxe nezná, ale 

považuje to za samozřejmost. Anebo jedná pouze podle svého osobního názoru na tuto 

záležitost, bez ohledu na to, zda je to považované za zvyklost, nebo nikoliv. 

 

3. 1. 5. Finanční příprava 

 

Míra finanční přípravy a dokonce i ochota informátorů přiznat se k této formě 

zabezpečení pro případ úmrtí se lišila téměř v každém případě. I když všichni informátoři 

přiznali, že si šetří a v případě potřeby by byli schopni (buďto jeden z manželů nebo potomci) 

pokrýt pohřební výdaje, někteří z nich odmítli tvrzení, že by si odkládali přesnou částku právě 

pro tuto událost. Považují však za samozřejmé, že by si člověk měl odkládat peníze a to i 

v případě, že by se nejednalo o velký obnos. V případě vdov, s nimiž jsem měla možnost 

probírat dané téma, se situace trochu liší. Tyto informátorky vypověděly, že si na pohřební 

výdaje šetří a odkládají určitou částku, kterou budou mít pozůstalí k dispozici. Některé z nich 

se rozhodly šetřit si peníze na pohřeb právě po úmrtí manžela. 

Při rozboru jednotlivých rozhovorů jsem mohla vysledovat různé strategie, anebo lépe 

řečeno modely chování informátorů v tomto aspektu materiální přípravy na pohřeb. Tyto 

jednotlivé formy a důvody finanční přípravy na vlastní pohřeb se lišily na základě faktorů, 

jenž samotné informátory a jejich životy ovlivňují. 

Co se týče ovdovělých žen, jedním z nejvlivnějších faktorů byla právě zkušenost 

s úmrtím blízkého – manžela – a s přípravou jeho pohřbu. Tyto informátorky musely 

zabezpečit pohřební místo pro zesnulého, a tím pádem i pro sebe, jelikož považují za 

samozřejmost, že budou pohřbeny vedle svých manželů. Právě tato životní situace, kdy 
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zůstaly „samy“, jim přináší určitou odpovědnost za to, aby si našetřily i na svůj pohřeb a měly 

připravený hrob: „Áno, no šak len já sa o to starám, víc nás není ani nikoho nemám víc, 

takže…No lebo ja nemám nikoho víc.“ (paní Alena). V tomto případě se může jednat o strach 

z toho, aby bylo možné zesnulému zabezpečit pohřeb v případě, že žádné pozůstalé nemá. 

Kromě této životní zkušenosti působí nejen na vdovy, ale i na rozhodování ostatních 

informátorů finanční situace, a to jak jejich vlastní, tak i jejich dětí. Důvody, které obyvatele 

Glejové vedou k tomu šetřit si určitou částku (jenž by mohla být případně využita i na pokrytí 

pohřebních výdajů) a faktory, které jejich chování a rozhodování ovlivňují, se ovšem liší. 

Jednou z možných příčin, proč se informátoři rozhodli odkládat si peníze pro případ úmrtí, 

může být snaha zbavit pozůstalé příbuzné finančního břemena pohřebních výdajů „Ja šaty 

nemám, ale takto si šetrím, aby mi nemuseli ani na pohreb, ani na truhlu, na nic dávat, tak si 

šetrím… ná tak, po mužovej smrti. Som tak po troške si ukládala. Kolko som mohla. Lebo moc 

teho nebolo. Z teho sa nedá nejak moc odkládat“ (paní Tatiana).  

Naopak paní Drahomíra s manželem cítí potřebu odkládat si peníze, protože si myslí, 

že by tuto záležitost nikdo jiný nezařídil: „No pravdaže si šetříme, šak jak by to oneho, do by 

to zaplatil potom, ten oný (pohřeb). Šecko, už nejaké peníze musíme ušetrit.“ Důvodem pro 

takovouto přípravu tedy můžou být i komplikované rodinné vztahy, kdy si informátoři nejsou 

jisti tím, zda-li by jim jejich příbuzní zabezpečili řádný pohřeb
13

.  

Kromě těchto důvodů (a společně s nimi) působí na obyvatele Glejové při potřebě 

zabezpečit si finance na pokrytí pohřebních výdajů také zdravotní stav jednotlivých 

informátorů. Špatné zdraví nebo boj s dlouhou nemocí pak může zmírňovat tabuizaci tohoto 

tématu ve smyslu přemýšlení o vlastní smrti. Takovýmto způsobem o tom uvažuje například i 

paní Tatiana: „Už som kolkorází tak rozmýšlala, po tej mozgovej príhode, ket som to mala, tak 

som rozmýšlala, reku, može sa to stat. Bárkedy, lebo to sa opakuje.“ 

Většina informátorů tedy svou finanční přípravu na pohřeb spojuje s těmito externími 

faktory, které je v různé míře ovlivňují. V tomto ohledu byla paní Alexandra opět jakousi 

výjimkou, jelikož i se svým manželem považovali šetření na pohřební výdaje za povinnost, 

která člověku vyvstane s dovršením určitého věku. V jejich případě to bylo kolem 50 let, 

přičemž tento věk považovali za všeobecně přiměřený pro všechny:  

 

 

                                                 
13

 Samozřejmě druhá věc je, zda finance, určené k pokrytí pohřebních výdajů, nevyužijí pozůstalí příbuzní na 

zcela jiné účely. K této skutečnosti se ovšem informátoři, s nimiž jsem měla možnost dané téma probírat, 

nevyjádřili. 
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No a ty peniazky, no tak vieš čo, jak my sme šak vždycky si šporili, my sme vždy mali, ale sa stáva tak, 

že nejeden si ani, jak no mladý rozhodne ne a ket je snád už tých 50 rokov vtedy si zmyslí, že ano, mal 

by som si šporit… No už ket sme mali tak, aspoň starký (manžel) už ket mal tých 55 on už to ondil, aby 

sme mali na pohreb.   

 

Ostatní informátoři se naopak vymezovali vůči postavení „starších lidí“, kteří by měli 

ve svém věku pomýšlet na vlastní smrt a sami sebe prezentovali jako aktivní členy 

venkovského společenství. I když sami přiznávali, že od určitého věku se člověk zabývá i 

přemýšlením o tomto tématu, sebe do této kategorie nezahrnovali. 

Většina informátorů tedy považovala za důležité finančně se zajistit pro případ úmrtí. 

Někteří z nich si explicitně odkládali na pohřební výdaje, jiní tvrdili, že si šetří a v odložené 

částce počítají i na pohřeb, ale přesně si neurčili, kolik a které peníze by pak v případě potřeby 

měli použít. Jako důvod takovéto finanční přípravy často uváděli, že by všechny pohřební 

výdaje nikdo jiný nezaplatil a často zdůrazňovali finanční náročnost přípravy pohřbu jako 

takového, přičemž zmiňovali pomníky a náhrobní kameny jako samostatnou kapitolu výdajů 

spojených s úmrtím. U svých informátorů jsem se však nesetkala se zvláštním účtem v bance, 

vymezeným pouze na pohřební výdaje, ani se zvykem odkládat si peníze v domě – hlavně 

kvůli pocitu ohrožení, kdy například pan Matej a paní Ema při rozhovoru tematizovali 

problematiku okrádání starých lidí, kteří si odkládají celý život peníze v domě: 

 

Pan Matej: No šak neco máme našetrené, no tak lesci nás nekdo neokradne, lebo šak fčil to je na 

denním porádku, že starých ludzí okrádajú  

 

Paní Ema: My máme na knižke máme peniaze, aj doma máme, ale nemyslíme si, že to bude na pohreb. 

Ale odkladajú si, aspoň počut aj, aj v televízii okradli babičku, okradli starenku a zebrali na pohreb. Že 

jí to vlastní vnuk. Ukradol. 

 

Naopak manželé Rastislav a Kristína určitým způsobem odsuzovali zvyk, jehož se 

starší generace obyvatel vesnice dlouho držela a někteří jej pořád dodržují, a to šetřit si celý 

život peníze na pohřeb. Tito informátoři vyjadřovali názor, že sice je potřeba mít odložené 

finance pro případ úmrtí, ale člověk by si měl umět užít života a zdraví, dokud ho má, a s tím 

spojené radosti, které si mohou prostřednictvím peněz zabezpečit:  
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Paní Kristína: No tak máme jako penez, náhodu by sa neco stalo.  

Pan Rastislav: Šak to je rezerva, to mosí byt uš. Šak bez penez nemožeš byt. 

Paní Kristína: My máme našetrené, ale aj chodíme, ideme aj na ty dovolenky už, si doprajeme, ne jak ty 

starí si nedopriali nic, jak naši rodičé a starí rodičé pravda. 

 

Finanční příprava na pohřeb nespočívá pouze v odkládání peněz do banky nebo 

v šetření jakýmkoli jiným způsobem, ale také ve vypořádání majetkových záležitostí a 

dědičném řízení, které si jednotliví informátoři zabezpečují již během života. To je možné i 

bez sepsání poslední vůle, jejíž využití informátoři všeobecně odmítali jako něco, co u nich 

není běžné – nejenom v jejich vlastní rodině, ale také celkově ve vesnici: „Né, né. To sa u nás 

nerobí“ (pan Matej). Informátoři ani neměli povědomí o tom, že by někdo z jejich blízkých 

nebo známých přistoupil k takovéto formě zabezpečení rodinného majetku. Paní Alexandra 

považuje poslední vůli za řešení složitých rodinných vztahů, ale konkrétně nezmínila nikoho, 

o kom by slyšela, že by tuto možnost využil: „Šak nemáme tri, štyri alebo peť detí, abysme 

temu dali viac, temu. Jednak a hotovo. No. Takže jaká posledná vuola. Vieš, no, to si poslednú 

vuolu snád do sa s deckama neondí, temu nedat nič alebo temu dat víc.“  

Majetkové a dědické záležitosti se někteří informátoři rozhodli vyřešit již za svého 

života. Proto dali místo sepsání poslední vůle svůj majetek přepsat na potomky, s tím, že si 

jako pojistku nechali podepsat možnost dožití ve vlastním domě, jak to udělali třeba pan 

Matej s manželkou, nebo i paní Lívia, přičemž zmiňovali finanční náročnost tohoto přepisu: 

 

Paní Lívia: Na, co já vím, ná potom, už ket aj on (manžel) umrel, tak sem cérám toto podpísala. Ten 

dúm,… já už nemám baráka. Áno, oni majú to podpísané. Já len do smrci bývaní. No já sem mjela aj 

vypuacila, dala sem za ten prevod šestnáct tisíc. Šestnáct tisíc sem dala za ten prevod. Ná, role, scela 

sem aj role podpísat, ale Kovár (notář), ten že, to mi na velice by to draho vyšuo, že to aby sme necháli, 

tak ty role mám aj jeho (manželovy) na sebje. 

 

Pan Matej: To potom dojde z oného, od verejného notára, a tam sa potom tá oná. Dedičstvo sa vybaví 

tak.  

M. S.: Takže ani vy nebudete písať. 

Pan Matej: Né, ne, ja nemám co ani, lebo už tady sem f cudzím prakticky, toto už není náš barák. Ten 

sme podpísali céri a zaťovi a ty nás kopnú do zadku a pújdeme  … Ináč, ešte, ešte role teda, pozemky 

sú v družstvje, no ale zatát sem majitelem já. Takže, to potom též sa mosí prededit.  

 

I když tuto možnost obyvatelé Glejové využívají, někteří vesničané tuto záležitost řeší 

jiným způsobem, respektive přesouvají zodpovědnost za majetkové záležitosti na jiné. Z 
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výpovědi paní Alexandry, která je uvedena výše, je zřejmá skutečnost, s níž jsem se setkala i 

u dalších informátorů – někteří obyvatelé Glejové nechávají dělení majetku a majetkové 

vypořádání na dědickém řízení, k němuž dochází po smrti jednotlivce. 

Při zkoumání finanční přípravy jako součásti materiality pohřbu informátoři jednají 

podle určitých modelů, které tuto přípravu formují. Může jít o pokus zbavit pozůstalé 

povinností spojených s finančními výdaji za pohřeb, nebo o nedůvěru vůči příbuzným, kdy 

informátoři podle vlastních slov nemají zaručeno, zdali by jim pozůstalí připravili „vhodný“ 

pohřeb. Další možností je, že sami informátoři považují šetření na pohřební výdaje za 

povinnost každého člověka po dovršení určitého věku.  

 

3. 1. 6. Typ pohřbu 

 

Příprava na pohřeb se také týká výběru typu pohřbu, kdy si obyvatelé Glejové mohou 

zvolit buďto občanský pohřeb anebo církevní – ve zkoumané vesnici to bývá v případě 

náboženského pohřbu častěji evangelický, jelikož i místní kostel spadá pod evangelickou 

církev. Za finanční přípravu na vlastní pohřeb, spojenou s náboženským vyznáním, považuji i 

placení církevní daně, k němuž se někteří z informátorů přiznali jako k vyjádření toho, jaký 

typ pohřbu preferují. Ti informátoři, kteří se rozhodli pro církevní pohřeb, považují za 

samozřejmost platit tuto daň a také určitou částkou přispívat i na opravy kostela.  

 

No a církevný. Já si platím, tých sedem eur si platím, každý rok, ket vybierajú církevnú daň. Aj som 

dala, na oné, na kostol som dala, dvacať eur… Ale fčil zas to vyhlasovali, že sa má dávat na tú opravu, 

som hovorila, že tuším zase ešče dám… Takže reku, nech teda to možú opravit, šak teda je to pre nás. 

(paní Tatiana) 

 

 Když jsem zjišťovala, zda se svými příbuznými probírají speciální požadavky ohledně 

typu pohřbu, tito informátoři vypovídali, že v podstatě nemusí. Jejich dětem přeci musí být 

zřejmé, že chtějí církevní pohřeb, když si platí církevní daň.  

 

Pan Matěj: Né, to, to sa nedohaduje, to je jaksi taká samozrejmost. Že sa teda. 

Paní Ľubica: A my si placíme církevnú daň, tak. 

Pan Matej: Áno, tak sa jako církevní pohreb je. 

Paní Lubica: Tak ano.  
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Druhým typem pohřbu je pohřeb občanský. I když převážná většina informátorů, 

s nimiž jsem mluvila, zvolila církevní pohřeb, často tvrdili, že v Glejové začínají obyvatelé ve 

velké míře preferovat právě občanské pohřby: „Už fčilejky sa to praktizuje, že vjetšinu sa už 

štátný. Áno, už vječšinú“ (pan Matej).  

Ke svému překvapení jsem se setkala i se situací, kdy se paní Soňa přiznala, že si sice 

církevní daň platí, dokonce i přispívá na opravy kostela, ale manželovi se svými dětmi 

připravili občanský pohřeb, tak, jak se na tom společně domluvili. Tento typ pohřbu zvolila i 

sama pro sebe, jelikož, podle jejích vlastních slov, do kostela moc nechodí.  Tuto situaci 

připisuje tomu, že za bývalého režimu se jako učitelka nesměla přihlásit k náboženskému 

vyznání, pokud chtěla na vesnici učit. Považuje však za svou „občanskou povinnost“ jako 

obyvatelky Glejové finančně se podílet na udržování místního kostela: „My sice platíme 

cirkevnú daň, aby sme podporili, ale jak sa povie, no, prial si to on a šak určite aj mňa tak 

pochovajú. Áno. A tak sme si zvykli, idem aj do kostola, keď je pohreb, že je v kostole, 

ideme… Ale ináč nechodím nejak že bych.“ 

V případě občanského pohřbu se na hřbitově před domem smutku (viz příloha, obr. č. 

3) pronese smuteční řeč, takzvaná „odobierka“. Je to forma rozloučení zesnulého 

s pozůstalými, v níž se zmiňují důležité události ze života zesnulého a rozloučení s jeho 

příbuznými a známými – buďto konkrétně jménem, anebo na základě rodinného statusu (např. 

od neteří, synovců…). Informátoři se pak negativně vyjadřovali k přehnané délce této 

rozlučky, která by podle nich neměla přesáhnout víc než 20 minut.   

 

Akurát, akurát co sem im povidala, kebych umrela, jaký majú, jakú majú odbjerku. Tak to sem im, to 

sem im už tuplovala, do je zbytečný, nedávat tam, lebo nekdo teho má lajstr, prelajstr a že to púl 

hodziny na kancli ked to, alebo bár de dosik čítá, mne sa to nelúbí, a tak sem im povidala, ked to budú 

jakože moje netere a tí oné, šeci, šeckých dohromady, na jedném oném. Šetky netere alebo tak. Hotovo. 

Tak to bude pre šetkých. (paní Daniela).  

 

Člověka, který bude tuto „odobierku“ v případě pohřbu číst, si může každý zvolit ještě 

za svého života, anebo se po jeho smrti domluví příbuzní s konkrétním člověkem. Jelikož 

vesničané ve vyšším věku chodí často na pohřby ostatních obyvatel, dokážou ohodnotit styl 

„odobierok“ a podle toho se i rozhodují, koho zvolit. Informátoři si váží lidí, kteří tyto 

rozlučky mají na starosti, protože jak sami říkají, „každý to nemože robit“ (pan Jaromír), 

jelikož se jedná o psychicky náročnou situaci, hlavně tehdy, když zesnulého znají. Právě 

manžel paní Alexandry ještě za života vyslovil konkrétní přání, kdo by mu měl tuto odobierku 
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přečíst. Moje informátorka mu ho však nemohla splnit, protože tato osoba to kvůli blízkému 

příbuzenskému stavu odmítla. 

V současnosti se podle vyjádření informátorů zvyšují mezi vesničany preference volby 

občanských pohřbů. Tento stav může být ovlivněn také jejich nespokojeností s místní 

farářkou. Ta se týká nejenom způsobu, jakým faru vede, ale také jejího vystupování a účasti 

na společenském životě. Ve svých výpovědích informátoři zmiňovali, že v minulosti bylo pro 

obyvatele Glejové příznačné většinové evangelické vyznání a vzpomínali na to, že kdysi 

chodilo do kostela víc lidí, než je tomu dnes, kdy jej navštěvuje téměř neměnná skupina 

obyvatel v postproduktivním věku. Ovšem myšlenku, že změna faráře by teoreticky mohla 

zvýšit i počet církevních pohřbů, popřela paní Andrea svým výrokem:  

 

Ale co by chodilo. Málo. A len tí istí, len tí istí. Nejde nikdo. Ked nás je patnáct, deset, víc nebývá. Starí 

pomreli co chodili, a muadí, to už nejde. Každý ondí len na farálku, na farálku a tot byla tá 

Ševčíčka…ona je na Hornej farálku… a na velkú noc odbavovala ona, a nebyl nikdo, len tí co choďá. 

Nevím proč, málo ludí chodí.  

 

Další důvod viděli informátoři v tom, že v Glejové momentálně bydlí hodně „cizích 

lidí“, kteří nemají vybudovaný vztah k místnímu kostelu, například jako je tomu u obyvatel 

blízké vesnice:  

 

Paní Alexandra: „Lenže v Glejovej je polovička, štvrtka katolíkú, druhá polovička nechodí vúbec, sú 

mladí, a len my starí co. Ale Púchová aj mladí dávajú. Ano, tam si to udržali, v Glejovej tu si né. 

V Púchovej tolko cudzích ludí není. 

Paní Tatiana: Tu je strašne už moc prisťahovaných. 

Paní Alexandra: Tí sa na kostol neonďá, nezabívajú. No takže.  

 

Typ pohřbu si tedy může zvolit každý sám ještě za svého života a toto rozhodnutí pak 

nejbližším sdělit, anebo tuto volbu může nechat na svých příbuzných. Ti se pak řídí buďto 

tím, co sami považují za adekvátní, tím, co je pro jejich rodinu „typické“, anebo (jak 

explicitně zmiňují informátoři) také tím, zda si zesnulý platil církevní daň. V případě 

církevního pohřbu tedy finanční příprava soustředěná do určité oblasti může nejenom 

vypovídat o preferencích typu pohřbu, ale informátoři ji využívají pro manifestaci svých 

požadavků. 
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3. 1. 7. Místo úmrtí 

 

Při rozhovorech se svými informátory jsem zjistila, že o smrti a pohřbech jako 

takových přemýšlejí často s odkazem na skutečnosti, které se týkají jejich minulých 

zkušeností, převážně s úmrtím blízkémo a s přípravou jeho pohřbu. Tento faktor vztahování 

se k minulosti se projevuje ve všech sférách přípravy současných obyvatel vesnice na pohřeb. 

Mezi takto pojímané součásti celého pohřebního obřadu patří i místo úmrtí. V případech 

mých informátorů jsem se setkala se dvěma možnými místy úmrtí jejich blízkých – byl to 

jejich domov anebo nemocnice. Co se týče nemocničního prostředí, paní Alena má zkušenost 

dvojího typu. Její maminka a stejně tak i její manžel se dlouho trápili těžkou nemocí, s níž 

bojovali doma. Nakonec ale umřeli v nemocnici. Naopak její otec, který se také dlouho trápil 

s velkými bolestmi a v nemocnici strávil dlouhou dobu, si vysloveně přál zemřít doma: „Oni 

nechceli potom už byt v nemocnici... Nechcel byt už.“  

Pan Jaromír, možná trochu kontrastně k přání otce paní Aleny, považuje smrt blízkého 

v nemocnici za v určitém smyslu pohodlnější, jak to vyplývá i z jeho výpovědi citované výše: 

„Otec zomrel v Zimnici v nemocnici, s tým sme nemali nejaký oný (problém / starosti)“. Jeho 

názor na úmrtí v nemocnici přímo souvisí s jeho postojem ke kontaktu se zesnulým, jak jsem 

jej uvedla výše, kdy považuje za nepřekonatelnou vzpomínku na vystaveného mrtvého. 

Ovšem v minulosti bylo spíše typické, když člověk zemřel ve svém domě. Informátoři 

to vysvětlují také tím, že kdysi si nemohli všichni dovolit doktora a v takových případech jiná 

možnost neexistovala: „Na doktora nemjel každý“ (paní Daniela). 

Informátoři se ve svých výpovědích vymezují vůči minulým zvykům a součástem 

pohřebního obřadu, a v jistém smyslu je i popírají. Tento „trend“ jsme mohli vidět už 

v kapitole pojednávající o oblečení do rakve a jeho přípravě a budu se o něm zmiňovat i 

později v kapitole, v níž se zabývám faktory, které ovlivňují přípravu na vlastní pohřeb. 

Někteří z obyvatel Glejové však mají také nepříjemnou zkušenost spojenou s úmrtím blízkého 

v domě, která v nich zůstala a zanechala bolestivé vzpomínky, které popisuje například paní 

Tatiana: „Šak já si pamatám, ten tato, ket bol na posteli, lebo on mal téš mozgovú porážku a 

ket bol na posteli, tak uš vedel, že umre. A hovorí, že zbohom deti moje. My sme boli traja 

pravda pri nem, no to bolo teda strašné.“ 

Navzdory tomu, že se uvažování o vlastní smrti brání a v případě úmrtí blízkého 

preferují nemocnici, podle pana Jaromíra a jeho manželky by přece jenom domov považovali 

sami pro sebe za vhodnější místo: 
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Paní Ema: Tak snád, ked by nad tým už človek rozmýšlal, nemocnica je predsa len cudzie prostredie, 

cudzí ludia, ked to takto nad tým že už aj, ozaj skutočne že ideš nad tým uvažovat, no tak. Dobre je 

doma, no tak šak, to ja myslím, že každý tak. Že si, že ked by už nad týmto uvažoval, nad takúto otázkú, 

že si dá, tak doma je doma, ket už také neco má dojít. 

Pan Jaromír: Myslím, že to bolo aj tak, že kedysi, kedysi sa doma narodil a doma chcel aj zomret, tak už 

ako. Naši starí rodičové. Do nemocnic nechodili, rodili sa doma. No doma som sa narodil, tak doma 

chcem zomrzet, že to bola taká, taká teória. 

 

V minulosti, kdy bylo běžné vystavovat do pohřbu zesnulého v jeho domě, byl kontakt 

s ním delší a intimnější. Informátoři vyjadřovali rozličné názory na míru kontaktu s mrtvým, 

zjednodušení přípravy pohřbu díky existenci márnice, pohřebních služeb a možnosti zvolit si 

v případě zdlouhavé nemoci místo úmrtí. Souhrnně je však možné říct, že informátoři jsou 

spokojenější, když se v současnosti kontakt se zesnulým omezuje na nejnižší možnou míru a 

většina úkonů spojených s přípravou zesnulého se přesouvá na profesionály z pohřebních 

služeb a nemocnic, přičemž by někteří z nich poněkud paradoxně raději zemřeli doma. 

 

3. 1. 8. Pohřební hostina 

 

Na závěr kapitoly o materialitě pohřbu bych ráda věnovala pár slov i pohřební hostině, 

jako poslední součásti pohřbu (z časového hlediska). Všichni informátoři považují pohřební 

hostinu za součást pohřebního rituálu, z nichž někteří její formu nechávají na svých 

příbuzných. Jiní se k pohřební hostině, její velikosti, umístění a možnosti podávání alkoholu 

vyjádřili skrze hodnocení této hostiny uspořádané jinými vesničany. Stejně jako u jiných 

zvyklostí, i k pohřební hostině se vážou různé preference a názory informátorů.  

Při rozhovoru s paní Emou a jejím manželem jsem měla možnost zjistit, že sociální 

kontrola ostatních vesničanů funguje i v případě pohřebních hostin, přičemž právě 

hodnocením toho, „jak to dělají jiní“ se vyjádřila, že preferuje komornější atmosféru tohoto 

pohoštění. Považuje za neadekvátní, aby hosté na smuteční hostině popíjeli alkohol a dlouho 

se bavili. Ze způsobu, jakým o této skutečnosti vypovídala, bylo zřejmé, že dané téma se 

svým manželem probírali i mimo náš společný rozhovor, nebo přinejmenším hodnocením 

ostatních si nepřímo sdělují i to, jak by sami chtěli, aby v případě úmrtí druhý z manželů tuto 

pohřební hostinu zorganizoval: „Ket má večšiu rodinu, dávajú do kulturňáka, no ale šak, také 

súkromnejšie lepšie sa mi to zdá tu, tam dlho svietia, bože múj reku tí tam tuším reku pijú alebo čo 

robia, tam tolko svietia v kulturňáku“ (paní Ema). 
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Někteří z informátorů považují pohřební hostiny pořádané ve velkém za nevhodné. 

Pohoršují je situace, kdy se pohřební hostina promění v zábavu, na níž se vzpomíná na veselé 

příhody spojené se zesnulým. K tomu se v rozhovoru vyjádřila paní Tatiana:  

 

Paní Tatiana: Já som povedala, je to taká hrozná, zlá vec, že ten človek lebo oni sa tam už začínajú na 

tem kari aj smiat. Vieš čo. Tí blízky majú taký žial a taký smútek, lebo to je hned, já neviem, já to. Já to 

jaksik odsudzujem. 

M. S.: Takže by ste nechcela mať kar?  

Paní Tatiana: No ket spravja bude, ale já, já nejsem za to, no nejsem za to, lebo mne, mne to pripadá, už 

jak keby to bola oslava, že ten človek umrel… A to ešte fčil reku jak to robja, ve velikém. No. To a to 

potom šak to sú aj výlohy, no. To sú aj výlohy peňažné na to. 

 

Paní Tatiana by si tedy nepřála, aby jí po smrti pozůstalí připravili pohřební hostinu, 

protože ji považuje za „oslavu úmrtí člověka“, ale tento svůj požadavek nikomu nesdělila. 

Naopak, nechává to na rozhodnutí dětí, kteří její pohřeb zorganizují. V jejím případě zde 

působí tabuizace tématu smrti, jelikož navzdory konkrétním přáním a názorům na určitou 

skutečnost spojenou s vlastním pohřbem je nesděluje svým blízkým. 

I když s ní paní Alexandra souhlasila v tom, že pohřební hostiny odmítá jako formu 

rozloučení se zesnulým, z hlediska sociálních vztahů a kontroly ze strany rodinných 

příslušníků a ostatních vesničanů považuje její uspořádání za jakousi společenskou povinnost, 

které musí pozůstalí dostát: „A ináč tam byli tito, no, no Glejované,no. A deti a tak, a tak nás 

bylo ale tricet… No nezavolaj ich.“ 

V tomto ohledu s ní souhlasí i pan Matej, který tvrdí, že uspořádání pohřební hostiny, 

její velikost a typ pohoštění je podmíněn i sociální kontrolou ostatních vesničanů: „Áno, áno, 

to sa robí, to či, čím bohatší, tým vječší kar sa robí. Ano, aby ludé neomúvali.“ Naopak 

nesouhlasí s tím, že by uspořádání pohřební hostiny po pohřbu bylo nevhodné: „No já 

myslím, že tak to je také uctení tej onej památky, to už je prakticky pos, posledné oné. Zející, 

no… Áno, že sa zešli pri takém oném, príležitosci no a tak. Ále no šak je to v medziach normy. 

Ne, nejdú otát spitý.“  

Také další informátoři považují pohřební hostinu za možnost připomenout si 

zesnulého, radostné chvíle, které s ním pozůstalí prožili, příležitost rozloučit se s ním a 

uvolnit napětí a smutek, které v sobě člověk od smrti blízkého do pohřbu zadržuje. I když se 

mnozí informátoři vyjádřili, že neovlivní způsob, jakým pozůstalí v případě úmrtí zabezpečí 

jejich pohřeb, tak alespoň v případě manželských párů je možné rozhovory na toto téma 

považovat za vyjádření preferencí k tomu, jak by si sami přáli, aby tato událost proběhla.  
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Názory na samotné uspořádání hostiny a její následnou velikost a míru pohoštění se u 

různých informátorů lišily. Někteří z nich považovali uspořádání pohřební hostiny za vhodný 

způsob rozloučení se zesnulým a neodsuzovali uvolněnější atmosféru, která ji doprovází, 

stejně jako podávání občerstvení a alkoholu. Naopak jiní toto uvolnění odmítali a vyjadřovali 

svou nevůli k tomu, aby jim jejich pozůstalí takovou rozlučku uspořádali, i když na druhou 

stranu je nutno zdůraznit, že co se týče této součásti pohřbu, informátoři jim podle vlastních 

slov tyto své požadavky nesdělují. Uspořádání pohřební hostiny pak v některých případech 

chápou jako svou povinnost vůči pozůstalým, která je podmíněna vědomím sociální kontroly 

jak ze strany příbuzných, tak i ostatních vesničanů. 

 

3. 2. Faktory ovlivňující přípravu na vlastní smrt 

 

Při řešení otázek každodenního života se člověk rozhoduje na základě určitých faktorů 

nebo zkušeností, které ovlivňují to, jak přemýšlí o daných záležitostech a jak bude jednat. 

Stejně tak i otázky smrti člověk řeší na základě různých skutečností, které jej během života 

formují a působí na něj. Přípravu na smrt ovlivňuje velké množství faktorů, kterým bych se 

ráda věnovala v této kapitole. Popíšu zde jednotlivé fenomény, které ovlivňují samotné 

uvažování o vlastní smrtelnosti, a s tím spojenou potřebu připravovat se na svou smrt, 

zabezpečovat jednotlivé součásti a záležitosti spojené s pohřebními zvyklostmi, pohřebním 

místem a průběhem pohřbu.  

Ovšem jak se během mého výzkumu ukázalo, tyto fenomény nelze považovat za 

samostatné, izolované faktory, ale je potřeba se na ně dívat jako na vzájemně propojené a 

ovlivňující se. V určitém smyslu by se dalo říci, že výskyt jednoho faktoru podmiňuje 

působení dalších – jako například zkušenost s úmrtím blízkého člověka, například životního 

partnera, má vliv na to, zda vůbec a jakým způsobem o smrti a životě obyvatelé vesnice 

uvažují a třeba také hovoří se svými blízkými. Také jednotlivé stupně a formy tabuizace smrti 

souvisejí se vzájemnými rodinnými vztahy a finanční situací informátorů, jak to vyplynulo 

z rozboru rozhovorů. Proto tyto faktory tedy nebudu rozdělovat do jednotlivých oddělených 

kapitol a popisovat je samostatně, ale pokusím se o ucelený obraz různých životních situací a 

podmínek, v nichž se moji informátoři nacházejí, a faktorů působících na přemýšlení člověka 

v rámci tématu smrti tak, jak jsem se s ním setkala při svém výzkumu. 
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Z jednotlivých rozhovorů vyplynulo, že člověk žijící na vesnici má k místu svého 

narození – skutečně většina informátorů může považovat vesnici výzkumu za své rodiště – 

hluboký citový vztah. Toto spojení se projevuje nejenom ve vztazích s ostatními „původními“ 

a „cizími“ obyvateli, ale také k „půdě“ vesnice jako takové. K tomu se vyjádřil i pan Matej, 

který pochází z vesnice výzkumu a přežil zde celý svůj život: „No to je čest. Že sem sa tu 

narodzil… Aj tu budem v zemi pochovaný, aby tá zem byua zúrodnená po mne.“ 

Obyvatelé vesnice Glejová, s nimiž jsem měla možnost vést rozhovory týkající se 

tématu smrti, považují za samozřejmost, že budou pohřbeni právě na vesnickém hřbitově, 

který pro ně nepředstavuje pouze místo, kde uložili ostatky svých blízkých příbuzných a 

předků, ale také místo, dalo by se do určité míry říct, společenského setkávání s ostatními 

vesničany, což se netýká pouze příležitosti pohřbů „spoluvesničanů“. Místní hřbitov je často 

cílem rodinných vycházek nebo setkávání kamarádek a známých, kteří společně obejdou 

hroby svých blízkých a přitom proberou novinky ze svého života a života ostatních. Za 

samozřejmou součást vesnického života považuje hřbitov kromě jiných i paní Alexandra. 

 

No šak pomáličky to prejdem. Aj my potom neráz ideme za deň aj dvakrát. Já si napríklad sednem, vím, 

že dzífčence dojdú, už to mám obchodzené, ešte tam nejsú a oni dojdú a zas ideme znova. Zas ja idem 

tedy odspodu, reku tam ich už potom, potom oni dojdú odvrchu… A už pújdeme potom na prechádzku. 

 

Právě i představa, že by mohli být pohřbeni na jiném místě, v jiné vesnici, přijde 

obyvatelům poněkud absurdní. To se týče také informátorů, jejichž místo původu představuje 

jiná vesnice nebo město, tedy do vesnice výzkumu se buďto přivdali nebo přiženili, ale během 

svého života v Glejové si vytvořili a získali nejenom rodinné vztahy a vazby, ale také silnou 

sociální síť s ostatními obyvateli vesnice, která se tím stala jejich domovem. Podobně uvažuje 

i pan Jaromír, jehož rodiče jsou sice pohřbeni ve vesnici, z níž i on sám pochází, přitom však 

vlastní místo pohřbení situuje právě do obce Glejová, tedy tam, kde prožil svůj život spolu 

s manželkou: „Ja mám rodičov v Smrekovej, zase pravda pochovaných, no takže budem 

zrejme asi tu ležať (v Glejové), no šak iste mňa nedá, ket sme už pedesiat tri rokov sme spolu, 

v šestdesiatom osmom roku, ježišmarja dneska máme rovných pedesiat tri rokov!“  

Skutečnost, že všichni informátoři přežili celý svůj život v dané vesnici, ve spojení 

s jejich věkem, působí nejen na to, jak přemýšlejí o místě pohřbení, ale také na samotné 

uvažování o smrti. Z rozboru rozhovorů vyplynulo, že obyvatelé Glejové hovoří o smrti jako 

o součásti života člověka právě ve vyšším věku – mohli bychom tedy mluvit o představě 
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jakési adekvátní smrti, která postihne člověka až v pozdním věku, i když na druhou stranu 

informátoři zdůrazňovali aktivní způsob života, který i v důchodovém věku vedou.  

I vzhledem k věku zvolených informátorů, kteří se, vzhledem k povaze výzkumného 

problému, nacházejí v postproduktivní fázi života člověka, není překvapující, že všichni 

disponují zkušenostmi s úmrtím blízkého člověka. Každý z nich musel čelit ztrátě prarodičů a 

také vlastních nebo partnerových rodičů, přičemž se aktivně podíleli na přípravě jejich 

pohřbů. V rozhovorech se také často vyjadřovali k různým záležitostem ve vztahu k minulosti 

a vlastním rodičům nebo známým v tom smyslu, že určité součásti pohřbu byli typické právě 

pro jejich generaci.  

 

Paní Soňa: Jak sme my robili kroje už deťom, tak prvé sa spravilo to, čo oni potrebujú do truhly a potom 

z toho ostatného sa mohlo brat. 

M. S.: Takže sa najskor nachystalo, to bolo prvoradé? 

Paní Soňa: Áno, tak to mjeli. 

 

V současnosti se však s nimi už neztotožňují, jak ukazuje například zmiňované 

odmítání kroje jako pohřebního oděvu. Kroj tedy není chápán jako stěžejní součást pohřbu, 

jak tomu bylo v minulosti, kdy bylo potřebné, aby si všichni připravili kroj do rakve popředu. 

Co se týče rodinných stavů, většina informátorek, s nimiž jsem měla možnost probírat 

témata smrti, pohřbila také svého manžela. Tato zkušenost se odrážela nejenom v přemýšlení 

o vlastní smrtelnosti a v postojích k životu a samotné smrti, ale samozřejmě i ve způsobu, 

jakým se zabezpečují pro případ svého úmrtí, respektive jakým způsobem tematizují vlastní 

smrt i ve vztahu k dětem a svému okolí.  

 

Už, mňa už len to teší už, že si mňa ešte teda nekdo aj všimne. My už nepotrebujeme v našich rokoch 

žádné dare, akurát, aby čovjekovi podal nekdo tú pomocnú ruku, ked ju bude potrebovat. Tak je to, 

s nama… Ná ale šak už, jak je tak, no. Zatát sem tu, aj si už kolkorázú povidám, ale šak zatát ešte 

nejsem na ťarchu, ešte zatát pomahám, teda…finančne (p. Daniela). 

 

M. S. : A odkedy ste si začala odkladať na pohreb? 

Paní Lívia:  Na, co já vím, ná potom, už ket aj on umrel (manžel), tak sem cérám toto podpísala. Ten 

dúm … já už nemám baráka. Áno, oni majú to podpísané. Já len do smrci bývaní. No já sem mjela aj 

vypuacila… Ná tak to, to mi aj tak, napomáhá, už sa nemosím trást, za korunu. Už to mám. 
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Ty z informátorek, které si prošly zkušeností přípravy pohřbu vlastního manžela, a 

tedy zůstaly dle vlastních slov samy, spojují svou životní situaci a budoucnost s rodinnými 

vztahy a finanční situací, které musí momentálně čelit. Tyto obyvatelky zkoumané vesnice 

pak považují za samozřejmost, že budou pohřbeny vedle svých manželů a tuto skutečnost 

popisují jako danou, také vzhledem k prožitému životnímu období po boku manžela: 

 

Ano. Já budem v Glejovej, lebo já uš tam mám miesto. No, pri mužovi. No tak lebo sme boli spolu 

dvadsať peť rokov. A žijem už tu, tak už a syn je tu. (p. Tatiana).  

 

No už sem ráda, že aj to budem mjet hotové, lebo nescela sem to nechát až po smrci, lebo sem si 

myslela, že dohoví jak bude, lesci aj nejaká koruna bude, či sa bude mjet o to do starat… Ten první 

pomník ked mi muž umrel, tak to bylo pred dvaceci troma rokama, hádam, tedy sem dala pomník spravit 

(p. Daniela). 

 

Rodinné poměry a vztahy mezi rodinnými příslušníky také ovlivňují samotnou 

přípravu na vlastní pohřeb, převážně co se týče výběru pohřebního místa, kdy se informátoři 

museli dopředu s příbuznými domluvit, které pohřební místo jim připadne. V případě 

manželů, z nichž jeden pocházel z jiné obce, bylo samozřejmostí zabezpečit pohřební místo 

na místním hřbitově zkoumané vesnice. Problém mohl nastat v situaci sourozenců. Moje dvě 

informátorky, paní Alexandra a paní Soňa řešili tyto situace následovně: 

 

No, už, starký (manžel) chcel na na svojich rodičov sa pochovať. Tak tam sme, teda budeme všetci. 

Sestra ríkala,…že my sa dáme na našich… Reku dobre reku, vy bucte tam, vy si to dajte prikryt, já si to 

dám tuto sebe prikryt. No, tak sme sa tak dohodli, no. No šak ket sa tam dajú pochovat, nech si to dajú 

prikryt, budú tam aj naši prikrytí, aj oni. Tak víš, já nebudem na to ondit, dávat (peníze). (p. Alexandra) 

 

Lebo my tam máme na cintoríne trojhrob, tak my sme nový nekopali, tak sme to do toho. Tak to máme 

tak, že starenka majú prehĺbený hrob, takže tam sa može pochovať aj keby sa hned se mnú nečo stalo. 

To máme tak pripravené. Tak sme sa dohodli… A ja mám sestru a my sme shodou okolností dve sestry a 

mali sme dvoch bratú. Takže ona bude na tom rodičovskom mojich, tam oni budú, tam si to spravili už a 

my budeme zase tu. Tak sme sa dohodli. (p. Soňa).  

 

Tyto dvě informátorky tedy v určité oblasti – konkrétně při probíraní místa posledního 

odpočinku s rodinnými příslušníky – popírají tabuizaci smrti, která se v jednotlivých 

rozhovorech projevovala nejrůznějšími způsoby. I když by se na první pohled mohlo zdát, že 

právě tabuizace smrti ve všech svých podobách bude nejvlivnějším faktorem, který člověka 
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ovlivňuje už při samotném přemýšlení o smrti jako takové, je nutné upozornit na skutečnost, 

že míra a způsoby tabuizace tohoto tématu závisejí a odvíjejí se právě od výše popisovaných 

faktorů.  

Jelikož všichni obyvatelé, jež sem oslovila pro účely mé bakalářské práce, souhlasili 

s poskytnutím rozhovoru na téma smrti, dalo by se říci, že na nich tabu smrti nepůsobí v až 

tak velké míře. Avšak právě v průběhu rozhovorů se ukazovalo, v jakých ohledech má na ně 

tabuizace tohoto tématu vliv – o smrti blízkých nebo známých dokázali všichni mluvit bez 

zjevných problémů. To se týkalo také informátorky, která pohřbila svého manžela přibližně 

měsíc před konáním rozhovoru. I když jsem se já sama obávala toho, jak bude na moje otázky 

reagovat, zda ji náš rozhovor nějakým způsobem citově neublíží, byla velmi vstřícná a 

dokázala odpovědět na všechny záležitosti, které mne zajímali.  

Ovšem při rozhovorech o jejich vlastní smrti se přístup informátorů lišil. Právě u 

informátorek, jenž mají zkušenost s pohřbením svého manžela, byla zřejmá větší otevřenost 

vůči tématu vlastní smrti, kdy informátorky v různých obměnách uváděly instrukce, které 

svým dětem předaly ohledně svojí smrti. Týkalo se to oblečení, otevřenosti / uzavřenosti 

rakve, typu pohřbu, sdělily jim své preference ohledně pohřební hostiny a dokonce ve dvou 

případech i znění smuteční „odobierky“. V rozhovorech to zmiňovala paní Alexandra a také 

paní Daniela: 

 

Já mám nové hentam šaty šecko prichystané, šak (dcera) ví. Ten co mi tam visí, šak já to nemám 

v batúšku, ale visí mi to, kostýmek šecko. 

 

Akurát, akurát co sem im povidala, kebych umrela, jaký majú, jakú majú odbjerku. Koho majú a koho 

nemajú dat na kanclu, vyhlásit, no alebo farálovi, lebo, ne, farálovi já nebudem s farálem… Tak to sem 

im, to sem im už tuplovala, do je zbytečný nedávat tam  (p. Daniela). 

 

Paní Drahomíra přiznává, že sice v současnosti s dětmi o smrti nemluví, ale 

nevylučuje možnost, že v budoucnu by se její postoj změnil, což by mohlo také souviset 

s jejím relativně nedávným vstupem do důchodového věku. Tato forma tabuizace smrti před 

rodinnými příslušníky může pramenit z její vlastní zkušenosti: „No naši rodičia o tom 

nevyprávali, já nevím, či bych já popredu im menovala, čo majú robit. Mne to je také, no ani 

nemyslit, čo ja viem, čo ja, zatiaľ neuvažujeme, já teda aspoň konkrétne zatát né… Ale šak 

možno sa to zmení, že im teda poviem, čo.“ 
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Obměnou předchozího je situace, kdy o smrti svých rodičů nechtějí naopak mluvit 

jejich děti. Respektive podle některých informátorek s nimi dané téma úplně odmítají 

probírat. Také jsem se setkala se situací, kdy informátoři uvedli, že s dětmi o smrti nemluví, 

protože si myslí, že by to právě děti nechtěli slyšet. V jiné situaci se nachází například paní 

Júlia, která sice žádné speciální požadavky na pohřeb svému synovi nesdělila, ale podle jejích 

vlastních slov ví, jaký typ pohřbu si přeje a kde má být pohřbena, jelikož, jak sama uvádí, celá 

její rodina byla pochována stejným způsobem, tedy měla církevní pohřeb a ona sama si platí i 

církevní daň. Právě placení tohoto typu daně někteří informátoři považovali za jasný znak 

toho, jaký typ pohřbu by si oni konkrétně přáli, jak jsem to popsala v kapitole Typ pohřbu. 

Co se týče smrti jako tématu mé bakalářské práce, informátoři se nebránili odpovědím 

na jednotlivé otázky a v určitých momentech se ochotně stavěli do pozice „expertů“, kdy mi 

vysvětlovali, „jak to u nich chodí“. Dokonce jsem se u jedné z informátorek setkala s téměř 

profesionálním přístupem k tomuto tématu, jelikož paní Ema je vedoucí místního zpěváckého 

souboru a kromě různých společenských akcí, které se na vesnici konají, také zpívají na 

státních pohřbech vesničanů, kteří je o to požádají (respektive jejich pozůstalí).  

 

Paní Ema: Píše sa dvatisíc trinást a to je sto trinásty pohreb, čo som vybavila ja s mojim speváckym 

súborom… To sú pohreby štátne. 

Pan Jaromír: To oni na obecný úrad prídu ohlásit jako pravda, že by si zároveň priali, aby zaspievali.  

Paní Ema: Že si prajú náš súbor a ešte ani nehrajú, ešte sa ani o ničom nevie, ale už mne, jako vedúcej 

súboru, už mi zavolajú… Ale nám sa nesmie zadrhnút hlas, my, já proste, ešte sa mi to nestalo pri týchto 

stotrinástich pohreboch, aby sme zlyhali. To je tak úžasná zodpovednost. 

 

Je tedy zřejmé, že i když jsou obyvatelé současné slovenské vesnice ochotni probírat a 

diskutovat otázky týkající se smrti, je potřeba si uvědomit, v jakých souvislostech o daném 

tématu nejen mluví, ale primárně přemýšlí, a do jaké míry jejich rozhodnutí ovlivňuje 

tabuizace smrti v různých podobách. Jedním ze závěrů, které by bylo možné učinit na tomto 

místě je, že preference lidí týkající se pohřbů, se v průběhu doby změnily a vztah k minulosti 

je tedy důležitým faktorem, působícím na informátory, s nimiž jsem měla možnost udělat 

rozhovory. Podobně na ně působí také zkušenosti s úmrtím blízkého člověka ve spojení 

s rodinným stavem a vztahy v rodině. Nejde pouze o vymezení se vůči určitým součástem 

pohřebního rituálu, které byly typické pro předchozí generace (jako například zmíněný 

typický oděv – kroj, nebo také celoživotní finanční příprava na vlastní smrt), ale také jejich 

v určitém smyslu popření. Co naopak zůstalo ve své podstatě nezměněné, je přání být pohřben 

v místě původu nebo tam, kde člověk přežil celý svůj život a vytvořil si sociální vazby 
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s dalšími obyvateli daného prostoru. Z toho pak vychází i v různé míře konkretizované 

představy místa pohřbení. Jak sami informátoři upozorňovali, jakákoliv příprava spojená 

s materiální kulturou pohřbu je závislá a odvíjí se od finanční situace, v níž se člověk 

nachází. Faktor věku je pak možné považovat za trochu „kontroverzní“. Informátoři považují 

vyšší věk za fenomén, na jehož základě by měl člověk uvažovat i o vlastní smrti, přičemž ale 

na druhou stranu svůj vlastní (postproduktivní) věk do této kategorie nezahrnují a zdůrazňují 

aktivity, kterých se účastní. I když je život každého informátora jedinečný, tyto faktory je 

všechny, v různé míře a různým způsobem, ovlivňují. 

 

3. 3. Postoje k životu a smrti 

 

Rozbor jednotlivých rozhovorů zaměřených na materiální přípravu vlastního pohřbu 

obyvatel slovenské vesnice přinesl kromě vyjádření preferencí jednotlivých informátorů 

ohledně tohoto tématu také možnost zjistit, jakým způsobem nahlížejí na otázky života a 

smrti. Faktory, které jsem popsala v předchozí kapitole, ovlivňují postoj člověka k životu a 

také k jeho ukončení. Přestože je možné považovat postoje k životu a ke smrti za jeden 

(možno říct nejdůležitější) z faktorů, které ovlivňují samotné uvažování o vlastní smrtelnosti, 

rozhodla jsem se věnovat jim samostatnou kapitolu. Právě proto, že i tento faktor je ovlivněn 

dalšími, jenž jsem popsala v předchozí kapitole a naopak, postoje k životu a ke smrti ovlivňují 

způsob, jakým se obyvatelé Glejové na vlastní pohřeb připravují. 

I když všichni informátoři souhlasili s rozhovory na téma vlastní smrti a pohřbu, 

někteří měli jakousi potřebu dokázat svými výpověďmi, že oni o těchto skutečnostech ještě 

nemusejí přemýšlet. A to navzdory tomu, že základní materiální součásti přípravy na pohřeb 

již mají zabezpečené, anebo přinejmenším domluvené s manželským partnerem nebo 

nejbližšími příbuznými. Tento postoj ke smrti nevztahovali ani tak ke svému věku, jako spíše 

k míře aktivního způsobu života, jenž sami vedou. 

Smrt lze vnímat jako přirozenou součást života každého člověka, jako něco, čeho se 

člověk bojí, ale také ji lze považovat za určitou formu „vykoupení“ z utrpení, které život 

přináší. Při rozhovoru s paní Júlií, která smrt považuje právě za takové ulehčení od trápení, 

jsem se setkala s představou dobré smrti, kterou ve své bakalářské práci popisuje Jonáš Herza 

(Herza 2011). Tato informátorka konkrétně vyjádřila přání brzkého úmrtí, při němž  by 

netrpěla: „Keby čovjek večer ket zaspí už sa neobudzil. Ráno. To by byla smrt. Dobrá. To by 

byla dobrá smrt.“ 
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Ostatní informátoři se v tomto smyslu ke své smrti nevyjadřovali. Právě naopak, 

někteří zdůrazňovali svou aktivní účast na dění v důchodcovském anebo divadelním spolku, 

čímž dávali najevo, že svůj věk nepovažují za indikátor neaktivního způsobu života. Otázkou 

zůstává, do jaké míry bylo toto zdůrazňování osobní aktivity podmíněno tím, že jsem si 

vybrala právě je na zodpovězení otázek týkajících se vlastního pohřbu a smrti. Ukázalo se to 

při návštěvě paní Kristíny s manželem, kteří na otázku, zdali už přemýšleli nad některými 

součástmi vlastního pohřbu, odpověděli: „Ešte nesceme umrít.“ 

Jedním z důvodů jakési radosti ze života můžou být dobré rodinné vztahy a zdravotní 

stav. Paní Andrea v rozhovoru zmiňovala, že momentálně již nenavštěvuje hrob svého 

nedávno zesnulého syna až tak často, jako tomu bylo těsně po úmrtí, jelikož se jí narodilo 

vnouče a v něm našla nový smysl života: „No tak ráz za mjesíc, fčil už tak né, ked je malá…už 

si ho chcem tak ponosit, zavarovat, už ten raz za mjesíc, prv sem chodzívala často (na 

hřbitov). No včil ket už je malá …, už tak né.“ 

Se specifickým přístupem k přípravě na vlastní pohřeb jsem se setkala u informátorek 

vdov, které měly po pohřbu manžela připravené téměř všechny náležitosti spojené se 

zabezpečením vlastního pohřbu, a které vnímají smrt jako nevyhnutelnou součást života 

každého jedince. Smrti se však nebojí, naopak si uvědomují, že život bude pokračovat i bez 

nich: „Takto prežívam ja dzífča celý múj život. A sem zatát spokojná. No uvidzím, až ten 

konec už dojde, jak to bude potom, ale už potom, šak potom zas to nejak bude.“ (paní 

Daniela). 

Srovnávání s minulostí, které se v rozhovorech objevovalo nejčastěji, se projevilo i 

v postojích k životu. Paní Kristína se vymezovala vůči zvyku starších lidí v minulosti, kteří 

viděli smysl života pouze v práci a šetření financí na pohřební výdaje. Podle jejích slov se tato 

situace změnila: „Lebo fčil tí mladí ludé si užívajú peníze a volakedy starí ludé nebyli dál jak 

v Strážném…len si šetrili a šetrili, len aby mjeli na pomník. No. Ale my už takí nejsme. My 

ideme aj k moru, aj do Tatér, zajedeme aj barde.“ V její výpovědi se odráží současný, 

konzumnější způsob života než byl ten v minulosti. Proto právě ani informátoři nemusejí tolik 

přemýšlet o součástech materiální přípravy pohřbu, jelikož se téměř všechny dají relativně 

snadno a rychle pořídit, i vzhledem k široké nabídce pohřebních služeb. 

Setkala jsem se se dvěma základními přístupy ke smrti, v jejichž rámci všichni 

informátoři považují smrt za součást života. Tyto přístupy se však liší v tom, zda informátoři 

považují sami sebe za ty, jichž se týká. Jedni ji chápou jako přirozenou součást života 

každého člověka, a jako takovou ji i vnímají a přijímají a do určité míry se na ni také 

připravují. Ten druhý vyjadřovali informátoři tím, že sice smrt považují za přirozenou pro 
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každého člověka, ale navzdory svému vyššímu věku se s ní ještě neztotožňují. Právě naopak, 

vymezují se vůči „starším“ obyvatelům, u nichž přípravu na vlastní pohřeb a uvažování o 

vlastní smrti považují za samozřejmý. Zde uvádím výpovědi některých informátorů, které 

vykreslují právě takovéto uvažování o smrti. Paní Alena považovala při rozhovorech za 

důležité zdůrazňovat, že navzdory svému věku je neustále aktivní, a tedy nejenom ona, ale 

celé „společenství“ důchodců v dané vesnici: „My šeci jako, aj stále ako fungujeme aj jak 

dúchodci furt len v Glejovej jako, takže. My šak sme aktívny, ináč. My sme aktívny načisto 

teda.“ Podobným způsobem smýšlejí i manželé Ema a Jaromír, kteří se explicitně vymezují 

vůči „starším lidem“, pro něž je samozřejmostí o smrti nejenom přemýšlet, ale také se na ni 

připravovat.  

 

Paní Ema: No šak my na to ani nemyslíme.  

Pan Jaromír: A  my sme starší už, sedemdesát šest rokov, ale my na to ešte ani nemyslíme.  

Paní Ema: Ale de. Ale ty starší, sedláci… To chcem povidat, také ty sedlácke ženy v tých krojoch… tí to 

majú (připravené oblečení do rakve). 

 

Prvním přístupem, který jsem popsala výše, tedy chápáním smrti jako přirozené 

součásti lidského života, se řídili někteří informátoři, přičemž i když jsou si vědomi svého 

věku i vlastní smrtelnosti, nemají potřebu se v současnosti touto skutečností zabývat. Třeba 

jako paní Drahomíra, která následná rozhodnutí, spojená s jejím úmrtím, přenechává svým 

dětem: „To berem ten život, čo má byť, to dojde a hotovo. No. To uš potom čo už bude, nech 

sa dovystarajú.“ Její manžel, pan Erik, navzdory manželčině výpovědi připouští, že ve svém 

věku se pro něj přemýšlení o smrti stává běžnějším: „Tak človek už myslí furt, na také oného, 

už, čím je starší, tým nad tým vácej rozmýšláš, né? Vícej jak ménej“. 

Ojedinělým případem je paní Júlia, která i vzhledem ke své životní situaci a rodinným 

vztahům považuje smrt za vykoupení z utrpení: Šak ja už mám osemdesát tri rokú. A není to 

dost? Veru je… Keby len čovjek skúrej išeu. Keby len išeu... Nuž to je velice je to zlé s týma 

starýma luďma. 

V Glejové, kromě jednoho případu paní Júlie, tedy informátoři v důchodovém, 

postproduktivním věku nerezignovali na život. Dokud jim to zdravotní stav dovolí, aktivně se 

zapojují do společenského života na vesnici, užívají si chvíle s rodinou a nečekají „pasivně“ 

na smrt, jak tomu bylo – podle vyjádření některých informátorů – u jejich předků, pro něž 

bylo prvořadé mít ještě za života připravené všechny záležitosti týkající se vlastního pohřbu, a 

to jak co se týče finanční přípravy, tak i oblečení, rakve a konkrétních instrukcí. 
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4. Závěr  

 

Smrt je sice neodmyslitelnou součástí lidského života, jejím samozřejmým 

zakončením, ale míra, do jaké jsou lidé schopni takto o ní uvažovat a také se na svou vlastní 

smrt připravovat, se liší. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zdali a jakým způsobem se 

obyvatelé současné slovenské vesnice připravují na vlastní pohřeb, a tím pádem i smrt. 

Z rozboru jednotlivých rozhovorů se ukázalo, že dané informátory při přemýšlení o tomto 

tématu ovlivňují nejrůznější faktory a životní situace, které na člověka a jeho rozhodování a 

jednání působí. Tyto faktory jsou nejrůznějšími způsoby vzájemně podmíněné, kombinované 

a na každého jednotlivce mají jedinečný vliv. 

Informátoři, kteří se zde narodili, anebo v Glejové prožili celý svůj život, považovali 

za samozřejmost zabezpečit si pohřební místo na místním hřbitově. Vztah k vesnici výzkumu 

lze tedy považovat za jeden ze základních faktorů ovlivňujících výběr místa pohřbení. 

Jágerová (2008), která se ve své práci zabývá prostorovými kategoriemi vztaženými 

k vykonávání pohřebních zvyklostí, vymezuje prostor „svůj“ a „cizí“, přičemž říká: „Jedinec 

je so svojím (kurzíva v orig.) priestorom v neustálom kontakte, spoznáva ho, pohybuje sa 

v ňom, skúša ho, „testuje“. Postupne si k nemu pestuje vzťah na základe vlastných skúseností, 

ale aj predstáv a všeobecne uznávaných vedomostí konkrétnym spoločenstvom, s ktorým ho 

obýva“ (Jágerová 2008: 40). Vztah obyvatel k jejich vesnici tedy i v případě Glejové můžeme 

chápat ve smyslu vymezení vesnice jako „svého prostoru“, v protikladu k prostoru „cizímu“, 

mimo hranic této vesnice. O pohřební místo na místním – „svém“ hřbitově se pak informátoři 

a vlastně všichni obyvatelé zkoumané vesnice starají nejrůznějšími způsoby a v různé míře.  

Podle Kanderta si člověk za svého života na vesnici vytvoří vlastní „sociální síť“, 

která se skládá z jeho rodiny, přátel, sousedů a známých. „Jedním z důsledků (…) takové 

individuální sítě je celovesnická informační síť“ (Kandert 2004: 95). Ta pak představuje 

bohatý zdroj informací ohledně života ostatních vesničanů, jenž působí jako sociální kontrola 

jejich jednotlivých rozhodnutí a jednání. Ta se projevovala i v Glejové ve formě hodnocení 

ostatních vesničanů, z kterého bylo možné zjistit určité preference ohledně vlastní přípravy na 

pohřeb. Moji informátoři totiž v případě druhých odmítali vynaložení velkých finančních 

částek na zabezpečení nového náhrobního kamene a následně cítili potřebu omluvit tyto velké 

obnosy ve vlastním případě. Takováto sociální kontrola pak byla viditelná i ve způsobu, 

jakým informátoři přemýšlejí o vzhledu náhrobku. Navzdory tomu, že obyvatelé mají 

povědomí o tom, jaká panuje „móda“ v uspořádání jmen zesnulých, se jedna z informátorek 
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rozhodla pro odlišný způsob. Toto rozhodnutí jí pak bylo podle jejích vlastních slov vyčítáno 

jinou obyvatelkou vesnice. 

Péče o hroby blízkých zesnulých a hroby, do nichž budou informátoři sami pohřbeni 

(viz příloha, obr. č. 6, 10, 11), lze do určité míry interpretovat jako vyjádření naděje a touhy, 

že také jejich potomci se stejným způsobem postarají o jejich hroby. Že je také budou 

navštěvovat a přinesou tam květinu, zapálí svíčku. Kromě jednoho manželského páru měli 

totiž všichni informátoři v době získávání rozhovorů zabezpečené místo na hřbitově, a to buď 

v hrobě rodičů nebo prarodičů jednoho z manželů. 

Rozhodnutí informátorů například v oblasti finanční přípravy na pohřeb ovlivňoval i 

jejich rodinný stav a finanční situace. Dobře viditelné to bylo v případě ovdovělých žen. Ty 

měly připravené místo v hrobě vedle svých manželů a vyjadřovaly se v tom smyslu, že si také 

odkládají peníze, jelikož zůstaly samy. Vztahy v rodině pak v tomto smyslu ovlivňují i ostatní 

informátory – manželské páry. Někteří z nich se totiž obávají, že by jim blízcí pozůstalí 

nezabezpečili řádný pohřeb, a to buď kvůli jejich špatné finanční situaci, anebo nepříliš 

dobrým vztahům, a z toho důvodu si sami odkládají peníze, které pak bude možné použít na 

pokrytí pohřebních výdajů. Šetření jako forma přípravy na vlastní pohřeb tedy informátorům 

může do jisté míry přinášet jistotu, že budou slušně pohřbeni.  

Do oblasti finanční přípravy spadá i možnost, kterou obyvatelé Glejové sami 

využívají, a tedy přepis majetku na potomky ještě za svého života. Tato forma zabezpečení 

určitým způsobem nahrazuje poslední vůli, která podle výpovědí informátorů není v Glejové 

běžná. Naopak druhou variantou je, když informátoři nechávají majetkové záležitosti na 

dědickém řízení, k němuž automaticky dochází po smrti člověka. 

Faktor věku jako podmínku přípravy na pohřeb nepovažovala většina informátorů za 

nejdůležitější z faktorů, podle kterého by se měl člověk připravovat na vlastní smrt. 

Respektive svůj vlastní, již postproduktivní věk, nepovažovali za takový faktor. Naopak často 

zdůrazňovali aktivní způsob života, kdy se zapojují do nejrůznějších aktivit spojených 

s kulturním a společenským životem na vesnici a přípravu na pohřeb připisovali „starším“ 

lidem. Pouze jedna informátorka považovala důchodový věk obecně za indikátor toho, že by 

si člověk měl připravovat náležitosti spojené s vlastním pohřbem, tedy domluvit si s blízkými 

příbuznými, jak si co přeje, a také šetřit finance na jeho zabezpečení. 

Obecně lze říci, že se všichni informátoři ve svých výpovědích určitým způsobem 

vztahovali, nebo také vymezovali vůči minulosti, tradicím a zvykům spojeným se zkoumanou 

vesnicí. Právě tento postoj k minulosti a odmítnutí přesahů jejích součástí do současnosti se 

pak odrážel ve změně vnímání materiální kultury pohřbu a jejího zabezpečení. Mnozí 
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informátoři tak odmítají přípravu oblečení do rakve, jak tomu bylo zvykem v minulosti, 

jelikož sami nenosí tradiční oděv – kroj, kdy si každý člověk musel připravit i kroj do rakve. 

Podle většiny informátorů je v současnosti běžné, že člověk má k dispozici oblečení vhodné i 

do rakve, bez toho, že by si ho musel předem speciálně vybírat, připravovat nebo o něm 

uvědomit své blízké.  

Další vymezení se vůči minulosti a z toho plynoucí změna v přístupu k přípravě 

vlastního pohřbu vyplývá i z odmítání bližšího kontaktu se zesnulým. V minulosti bylo zcela 

běžné, aby nejbližší pozůstalí oblékli zesnulého, vystavili ho v otevřené rakvi v jedné 

z místností v domě (Jágerová 2008), připravili rakev a zabezpečili vykopání hrobu. 

Informátoři ovšem preferují současnou praxi, kdy se většina záležitostí spojených jak 

s přípravou zesnulého a jeho oblečením, tak i s přípravou rakve a pohřebního místa 

přenechává na zaměstnance pohřebních služeb, domovů důchodců a nemocnic, kteří jsou 

považováni za profesionály. Kontakt se zesnulým se i kvůli vlastním zkušenostem s přípravou 

pohřbu blízkého zesnulého a s jeho přítomností v domě
14

 snaží omezit na nejnižší možnou 

míru, což se projevuje i v preferenci zavřené rakve v průběhu pohřebního obřadu. I když toto 

přání explicitně vyjádřila pouze jedna informátorka, ostatní se k této skutečnosti vyjadřovali 

v tom smyslu, že považují za psychicky velmi náročnou situaci, kdy je rakev během pohřbu 

otevřená. 

Při svém výzkumu Jágerová zjistila(2008), že prostor domu jako „typického“ místa 

pro úmrtí je nahrazován nemocničním prostředím, a to převážně z důvodů nemožnosti 

příbuzných poskytnout nemocnému – umírajícímu adekvátní péči. Dalším důvodem může být 

také určité odsouvání smrti z domácího prostředí a ztráta její veřejné povahy. S tím je spojená 

určitá „profesionalizace smrti“, tedy přesouvání odpovědnosti za přípravu zesnulého na 

pracovníky nemocnic a pohřebních ústavů (Ariès 2000b).  

Podobné závěry vyplynuly i při mém výzkumu. Preference omezení kontaktu 

s mrtvolou se odrážely i v názorech informátorů na místo úmrtí. I tato součást pohřbu je 

ovlivněna předchozí zkušeností informátorů s přípravou pohřbu blízkého zesnulého. 

Z rozhovorů je zřejmé, že považují za jednodušší situaci, kdy k úmrtí dojde v nemocnici, 

mimo domov zesnulého. V tomto případě se příslušní profesionálové postarají o přípravu 

mrtvoly a její převoz do okresní márnice. Co se však týče jejich vlastní smrti, považují někteří 

informátoři svůj domov za vhodnější prostředí, například v kontrastu s neosobní nemocnicí.  

                                                 
14

 Současná situace, kdy se mrtvý již nevystavuje ve svém domě nebo v domě příbuzných, je umožněna existencí 

smutečných domů. Jágerová (2008) však popisuje situaci v jedné slovenské vesnici, v níž jsou kvůli absenci 

tohoto prostoru pozůstalí „nuceni“ vystavovat zesnulého v domě. 
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Různé přístupy jednotlivých informátorů se projevovali i v tématu vkládání předmětů 

do rakve zesnulého. Někteří z informátorů považovali tento zvyk za zcela neznámý, jiní 

naopak za běžný, což souviselo s jejich vlastní předchozí zkušeností s touto praxí. I když to 

kromě jedné informátorky vysloveně neodmítli, nikdo se nevyjádřil, zda by si v případě 

vlastního úmrtí přál uložení určitého předmětu do rakve. I z hlediska této součásti materiální 

kultury pohřbu je patrná změna oproti minulému stavu ze začátku 20.století, jak jej popisuje 

Bodnár, kdy bylo běžné, aby lidé vyslovili přání vložit jim do rakve konkrétní předměty
15

. 

I když některé součásti přípravy na vlastní pohřeb přenechávají informátoři na 

rozhodnutí svých příbuzných, je možné označit volbu typu pohřbu za jakousi samozřejmost. 

Tu zajistí buďto rodinná tradice, kdy se informátoři vyjadřovali, že v jejich rodině se vždy 

pohřbívalo stejným způsobem, anebo součást finanční přípravy, a tedy placení církevní daně. 

V Glejové mají vesničané na výběr ze dvou základních typů pohřbu – a to státní anebo 

církevní, přičemž podle informátorů jsou v současnosti preferované státní pohřby, hlavně 

kvůli nespokojenosti s místní farářkou a zvyšujícímu se počtu nově přistěhovaných obyvatel. 

Obecně se informátoři vymezovali vůči „cizím“, kteří se do obce přistěhovali a zdůrazňovali 

vztahy mezi „starousedlíky“. Tato sociální síť bývá viditelná i při pohřbech místních 

obyvatel, kdy se vzájemně chodí „vyprovázet“. 

Pohřební hostina jako poslední součást pohřebního rituálu je také vnímána různými 

způsoby, a to jak její samotné uspořádání, tak i místo konání, velikost, trvání a nabízené 

pohoštění. Někteří považují pohřební hostinu za jeden z nejlepších možných způsobů, jak lze 

zesnulého a jeho památku uctít, tím, že na něj vzpomínají a podělí se s ostatními o své zážitky 

s ním. Naopak jiní informátoři nepovažují tuto hostinu za adekvátní rozlučku se zesnulým, 

právě naopak ji odmítají jako „oslavu“ faktu, že tento člověk umřel. Navzdory různým 

názorům jednotlivých informátorů lze jejich rozhovory na dané téma a hodnocení toho, „jak 

to udělali jiní“ považovat do jisté míry za svěřování preferencí ohledně přípravy vlastního 

pohřbu. 

Ariès i Walter se ve svých pracích zabývají tím, do jaké míry je možné považovat 

fenomén smrti za tabuizovaný. Dle Arièsa se současná společnost nachází ve stadiu naprosté 

změny vnímání tohoto fenoménu, který je uzavřen do nejrůznějších institucí, které 

umírajícímu dokáží poskytnout adekvátní péči. Walter naopak tvrdí, že v současnosti se 

stáváme svědky umírání našich blízkých. Mým záměrem nebylo rozhodnout, který z přístupů 

těchto autorů naši společnost charakterizuje více, ale mimo jiné se dovědět, co ovlivňuje 

                                                 
15

 Bodnár ve svém díle popisuje skutečnosti typické pro vesnici nacházející se v relativně těsné blízkosti obce 

Glejová. Z tohoto důvodu přistupuji ke komparaci svého závěru ze současného stavu s jeho závěrem.  
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informátory při přemýšlení o smrti jako takové. Při svém výzkumu jsem na základě rozboru 

rozhovorů mohla zjistit, že v naší společnosti skutečně existuje tabuizace tématu smrti, a to 

v různých rovinách a v různé míře. O smrti všeobecně a smrti blízkých informátoři mluvili 

téměř bez problémů. Ovšem o vlastní smrti někteří z nich nechtějí mluvit, ani přemýšlet. Tito 

informátoři pak kromě zabezpečení finančních prostředků na pokrytí pohřebních výdajů a 

nutných oprav rodinného hrobu podle svých výpovědí nevěnují smrti větší pozornost a 

nemluví o těchto záležitostech ani se svými nejbližšími. Jiní jim naopak svěřují své konkrétní 

přání ohledně vlastního pohřbu, přičemž některé součásti nechávají na jejich rozhodnutí. Smrt 

však může být tabuizovaná i nejbližšími, jelikož v některých případech se informátoři svěřili, 

že právě jejich děti se o tomto tématu nechtějí bavit.  

Příprava vlastního pohřbu se tedy mezi informátory objevovala v nejrůznějších 

podobách. Od konkrétních představ a téměř kompletní přípravy všech materiálních součástí, 

která samotným informátorům přináší jakousi úlevu, pocit jistoty, že mají vše zabezpečené, 

přes přípravu nejnutnějších finančních záležitostí, které považují v současnosti za 

nejdůležitější a vzhledem k rozličným rodinným vztahům za nejproblematičtější, až po 

informátory, kteří se podle vlastních slov smrtí ještě nemusejí zabývat, ale nevylučují 

možnost, že v pozdějším věku se jejich přístup může změnit. U všech informátorů byl však 

patrný stejný jev – vztahování se vůči minulosti a odmítání některých jejích prvků, čímž se 

smrt a kontakt se zesnulým co nejvíce omezuje a přenechává na zaměstnance pohřebních 

služeb a nemocnic. Smrt jako taková se tedy i na slovenském venkově čím dál tím víc 

odsouvá z domácí sféry a profesionalizuje se. 
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 6. Přílohy 

6. 1. Fotografická dokumentace 

              

Obr. 1. Pohled na „starý“ hřbitov – spodní část hřbitova. Uspořádání hrobů není 

takové, jak by si vesničané přáli – připisují to místnímu hrobařovi, který o to nedbal. 

(Foto: autorka) 

                 

 Obr. 2. Pohled na „nový“ hřbitov – horní část, kde jsou hroby již uspořádané.  

(Foto: autorka) 
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Obr. 3. Dům smutku v Glejové – před ním je volná plocha určená k shromáždění 

pozůstalých během pohřebního obřadu. (Foto: autorka) 

        

Obr. 4. Vnitřek smutečního domu – na katafalk se umísťuje rakev se zesnulým, která 

se po pohřebním obřadu přenese, nebo převeze na vozíku k připravenému hrobu. 

Pozůstalí mají k dispozici židle a stojany na věnce a květinovou výzdobu.  

(Foto: autorka) 
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Obr. 5. Pohled na nejstarší hroby v „staré“ části hřbitova, o které se již nikdo nestará. 

(Foto: autorka) 

       

Obr. 6. Čersvý hrob po pohřbu, na němž jsou umístěny věnce a květiny od truchlících 

pozůstalých. Zesnulý je pochován vedle svých rodičů, ještě nemá připravený náhrobní 

kámen. (Foto: autorka) 
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Obr. 7. Ukázka náhrobního kamene, na němž se nacházejí jména rodičů, kteří umřeli 

dřív. Pod nimi je jméno syna s iniciály a jméno manželky, jejíž datum úmrtí se pak 

dopíše. (Foto: autorka) 

          

Obr. 8. Ukázka náhrobního kamene, na němž si pozůstalí potomci dali změnit pořadí 

jmen – jména zesnulých rodičů posunuli dolů a navrch si dali své jména.  

(Foto: autorka) 
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Obr. 9. Někteří pozůstalí umísťují na náhrobní kameny i fotografie svých blízkých 

zesnulých. (Foto: autorka) 

 

           

 Obr. 10. Jedna z možných úprav hrobu, na němž pozůstalí vysázejí květiny.  

(Foto: autorka) 
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Obr. 11. Další možností je přikrýt hrob deskami a na ty pak ukládat květiny, věnce, 

svíčky. (Foto: autorka) 
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Obr. 12. Ukázka oblečení, které má jedna z informátorů připravené do rakve. Toto 

oblečení nutně nemusí být černé, nebo jiné tmavé barvy. Závisí to od rozhodnutí 

informátorky. V jiných případech rozhodnutí ohledně oblečení do rakve a jeho barvy 

nechávají informátoři na příbuzných. (Foto: autorka) 
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