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Michaela Svatíková: 
Materiální příprava obyvatel slovenské vesnice Glejová na vlastní pohřeb

Bakalářská práce Michaely Svatíkové je založena na 16 polostrukturovaných 

rozhovorech se staršími obyvateli západoslovenské obce v Záhorské nížině. 

Tématem rozhovorů byla příprava vlastního pohřbu zaměřená na materiální stránku: 

pohřební místo, rakev, oblečení do rakve, pohřební hostinu. Autorce se podařilo 

získat pozoruhodná data, která v práci přehledně prezentuje a text je tak pro čtenáře 

velmi zajímavý.

Práce bezezbytku naplňuje standardy bakalářské práce. V teoretickém 

zakotvení autorka představuje dosavadní stav bádání, opírá se přitom o klasické

práce, jako jsou Ariésovy Dějiny smrti, v poslední době napsané monografie o tématu 

smrti Maiello (2005), Nešporová (2008), práce zabývající se stářím Haškovcová 

(2007, 2010), stejně jako o relevantní etnografické tituly Jágerová (2008), Kandert 

(2004). Neopomíná ale ani články a diplomové práce.

Jako správnou volbu oceňuji zaměření se na materiální věci spojené s pohřbem. 

V kontextu představené literatury se jedná o jedno z méně zpracovaných míst, navíc 

právě tato cesta umožňuje autorce přimět informátory mluvit o citlivém tématu smrti a 

pohřbívání velmi přirozeně. Autorka si je přitom vědoma a v práci to kriticky ukazuje, 

že přístup „material culture studies“ vychází zejména z etnografického popisu 

zacházení s věcmi a vzhledem k použité metodě verbálních rozhovorů jej lze tedy 

použít jen částečně, resp. jako inspiraci. 

Osvojení si metodických pravidel včetně schopnosti kritického posouzení kvality 

výzkumu se ukazuje např. v reflexi vlastní pozice při výzkumu, zejména v úvahách o 

vlivu babičky, která sloužila ve vesnici jako „dveřník“ gatekeeper a u některých 

rozhovorů byla i osobně přítomná. 



Práce je v pořádku i po formální stránce: má dostatečný rozsah, je dobře 

strukturovaná, čtivá, shrnuje na konci kapitol své výsledky. Autorka snad jen špatně 

přivlastňuje podmětu (svůj/můj), při představování informátorů je trochu nešikovná 

formulace: „Budou mít církevní pohřeb, spolu s manželkou“. To sugeruje i shodu 

časovou. 

Jakkoliv autorka správně data utřídila a přiměřeně analyticky zpracovala, ocenit bych 

chtěl zejména jejich sběr a prezentaci. Autorka často cituje delší pasáže, dokonce 

části rozhovorů. Z nich je patrná vzájemná důvěra mezi badatelem a informátory a 

dobře pokládané otázky. Autorka např. zjistí velkou diskrepanci mezi tím, co 

informátoři kritizují u sousedů, ale přitom sami dělají (např. nákladnost hrobu). Data 

jsou však krásná i v dílčích výpovědích, které třeba autorka ani nijak dále 

neanalyzuje. Jako příklad uvádím vzpomínku, že si dříve těhotné ženy připravovali 

k porodu i oblečení do rakve – pro případ smrti.

Práci by šla vytknout někdy menší snaha „přečíst data nějakým novým způsobem“, 

ačkoliv právě tento požadavek si v metodologické části s Konopáskem klade.

Autorka v empirické části málo využívá své teoretické znalosti. Typické je to 

v případě zvyku dávat do rakve peníze. Zde by snad mohla být nějaká souvislost 

s archaickým zvykem Řeků, kteří dávali svým mrtvým pod jazyk obolus, aby duše 

měly čím zaplatit Cháronovi za převoz do podsvětí. Rozhodně je na místě tento zvyk 

interpretovat jako přechodový rituál, který si pochopitelně informátoři neuvědomují. 

Podobně je to i s pohřební hostinou, která se jak Gennep přesvědčivě ukázal, nedělá 

kvůli mrtvému, ale kvůli těm co přežili a vyrovnávají se smrtí svého blízkého. Snad 

právě v těchto pasážích mohla autorka zdůraznit nereflektované přejímání určitého 

zvyku jako snad jeden z typických rysů tradice. 

Podobně i velmi zajímavá data týkající se vzpomínek na vystavování mrtvého 

v domě, názorů na umírání doma a v nemocnici, šla důkladněji interpretovat 

v kontextu Ariesova konceptu zdivočelé smrti. Dávají data za pravdu Ariesovi? 

Z interpretačního hlediska mě překvapila téměř absence vlivu náboženských 

představ na výpovědi informátorů. Jakkoliv mnozí počítají s církevním pohřbem, 

nezaznamenal jsem, že by se zmínili o zádušní mši, pomazání nemocných. Je důvod 



ve vyznání, v neshodách s místní farářkou? Nepřišla na to řeč? „Dobrá smrt“ jakkoliv 

autorka používá v návaznosti na Herzovu práci termín odlišně, je totiž v katolickém 

ritu ve středověku i po celý novověk smrtí po přijetí svátosti nemocných (posledního 

pomazání).

Obrazová příloha je zajímavým doplněním textu. Nabízí se však otázka, zda neruší 

záměr anonymizovat na úrovni vesnice? Podobně je to pak s přiznáním babičky jako 

„dveřníka“.

Práci pokládám za výsledek kvalitně zvládnuté teoretické i metodologické přípravy a

pečlivě provedeného výzkumu. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně

V Řevnicích dne 9. září 2013                 

                         Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.


