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Michaela Svatíková se ve své bakalářské práci věnuje otázce smrti a pohřbívání na 
současné slovenské vesnici. Inspirována teoreticko-metodologickým přístupem „material culture 
studies“ nahlíží tuto problematiku skrze materiální kulturu přípravy na smrt a pohřeb s ohledem 
na významy, které se s touto přípravou pojí. Svou práci zakládá primárně na polostrukturovaných 
interview s obyvateli jedné slovenské obce v post-produktivním věku. 

Teoretická východiska pro svou práci autorka nachází ve třech oblastech. První z nich je 
konceptualizace smrti v současné společnosti (Aries, Walter, Haškovcová), druhou již zmiňovaný 
koncept „material culture studies“ (Miller, Tilley). Za použití těchto zdrojů autorka vytváří 
základní teoretický rámec, do nějž svůj výzkum zasazuje a který jí umožňuje o zkoumané 
problematice analyticky uvažovat. Zatímco dvě výše zmíněné oblasti jsou zpracovány 
systematicky, třetí oblast týkající se materiální kultury pohřbu tuto systematičnost poněkud 
postrádá. Autorka zde ve snaze postihnout materialitu současného pohřbu vychází z poněkud 
nesourodých zdrojů (Jágerová, van Gennep, Bodnár, Maiello), což má za důsledek i relativně 
nesourodý výklad, alespoň v porovnání se dvěma předchozími rámci. 

Metodologicky je práce dobře zvládnutá, autorka ke svému výzkumu přistupuje v souladu 
se současnými trendy sociálních věd explicitně reflexivně, což se projevuje transparentností 
použitých metodologických postupů, vymezením autorčiny pozice v rámci celého výzkumu i 
přiznáním problémů, s nimiž se při výzkumu potýkala. 

Výsledky svého výzkumu autorka dělí do tří částí – samotná materiální příprava obyvatel 
obce (s. 19-43), faktory, které tuto přípravu ovlivňují (s. 43-49) a konečně na jejich základě 
odvozené postoje k životu a smrti obyvatel této obce (s 49-51). Práce je v tomto ohledu přehledně 
strukturovaná, autorka jasně argumentuje a svá tvrzení dokládá výpověďmi informátorů. Zároveň 
je třeba ocenit, že se jí s ohledem na téma podařilo získat data velmi osobní povahy, která jí 
umožňují formulovat relevantní závěry. Je otázkou, zda nebylo možné více vytěžit z teorie, 
zejména v samotném výkladu, který je někdy poněkud deskriptivní, ovšem na druhou stranu se 
autorka k teoriím vztahuje v závěru, což je na úrovni bakalářské práce zcela legitimní postup. 

Práci doplňuje kvalitně zpracovaná obrazová příloha (s. 59-65), u níž je třeba ocenit, že 
není samoúčelná, ale naopak napomáhá výkladu, s nímž je propojena poznámkovým aparátem. 

Po formální stránce si práce udržuje dobrou kvalitu, objevuje se v ní pouze minimum 
překlepů. Čemu se autorka nevyhnula, je užívání slovakismů (např. opakující se spojení přežít 
namísto prožít život na s. 13, 14, 44 a 48), ovšem ty se vyskytují pouze v omezené míře, a 
vzhledem k mateřskému jazyku autorky jsou omluvitelné. 

Celkově se domnívám, že práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na 
absolventskou práci bakalářské úrovně a přináší některá zajímavá zjištění. Zmiňované 
připomínky přitom nijak nesnižují celkovou kvalitu práce, proto ji doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení výborně. 
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