
z obhajoby disertační práce paní Melindy Torsello-Papové 

konané dne 13.12.2012 

téma práce: ,,Change and Continuity in a Japanese rite of passage: the case of Shichigosan" 

přítomni: Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (předseda), Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., PhDr. Vladimír 

Liščák, CSc., Doc.PhDr. Jiřina Šedinová, CSc., Prof. Zdenka Švarcová, Dr. (oponentka), Doc. Ing. Jan 

Sýkora, Ph.O. (školitel) 

Předseda komise prof. Gombár zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečkou a průběhem jejího 

doktorandského studia. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Připomněla zejména cíl své práce, 

jímž není pouze popis formy a funkce rituálu v minulosti, ale zejména analýza funkce rituálu šičigosan 

v kontextu současné moderní japonské rodiny. Kandidátka sledovala vývoj rituální formy a jeho 

proměnlivost od minulosti až po současnost, a jejím cílem bylo představit hlavní úhel pohledu, tj. 

úhel pohledu aktérů tohoto rituálu. Využila přitom metodologické postupy z antropologie a 

folkloristiky, provedla mj. terénní výzkum a mediální výzkum ohledně rituálu ve velkoměstském 

prostředí, tj. jak média zachycují proměny tohoto rituálu. 

Poté oponentka Prof. Švarcová přednesla závěr svého posudku. Doc. Sýkora přednesl závěr 

posudku nepřítomné oponentky prof. Hendry. 

Prof. Švarcová se vyjádřila k vystoupení kandidáta: připomněla, že kandidátka postrádala 

komplexně pojaté písemné prameny, pročež se soustředila především na účastníky rituálu. Důležitou 

otázkou je dimenze vnitřního zážitku, a toho, co fakticky rituál přináší. 

Doc. Sýkora seznámil s hlavními myšlenkami oponentské práce prof. Joy Hendry: 

kandidátčina práce vychází ze širokého základu primárních materiálů a stojí na terénním výzkumu, 

široké téma umožňuje různé metodologické pohledy, přičemž Hendry se omezí na kritiku sociálně 

antropologického. Zmiňuje problematiku definice termínů, např. pojmu „rituál" a „náboženství". 

Zamýšlí se nad otázkou postavení ženy hrající významnou roli v přechodovém rituálu, společně se 

změnou postavená ženy se mění i organizace a průběh rituálu. Zároveň klade otázku ohledně změny 

atributů rituálu, zejména ztrátu posvátného významu daných atributů. Několik kritických poznámek 

k technickému provedení práce, které ovšem oponentka nehodnotí jako zásadní. 

Kandidátka se vyjádřila k oponentským posudkům: Ve své práci věnovala velký prostor 

analýze komerčních praktik. Významná úloha ve vytváření identity rodiny, zejm. vymezení se vůči 

okolí. Změna rodinných vztahů přispěla k tomu, že má rodina méně příležitostí k vytvoření si vlastní 

identity, a proto je tento rituál významný. Kom je třeba chápat v rámci celkového významu utváření 

rituálního zážitku. Nadměrné používání výše zmíněných kategorií a termínů by zúžilo rámec práce, 

sekulární kontext má rovněž rituál. K definici termínů rovněž přispívá dobový kontext, a to především 

v případě Japonska. Nebylo cílem práce definovat náboženské chování. Nicméně, definici ritu - a jeho 

rozlišení od zvyku - bylo v práci věnováno mnoho prostoru v první i druhé kapitole, ne90tv Japonsku 



rituál navzdory vysokému stupni urbanizace přetrvává i jako způsob komunikace (např. skrze modely 

chování), a proto je třeba analyzovat rituál v moderním kontextu. 

K postavení ženy: rituál šičigosan se soustřeďuje v rukou ženy, čili proměny jejího postavení 

výrazně ovlivnily průběh rituálu. V moderním Japonsku se žena-matka stala hlavním vychovatelem 

dětí a, zatímco vliv otce na tyto záležitosti ustoupil do pozadí. Tyto procesy významně zasáhly do 

podoby rituálu. 

(Krátká doplňující otázka prof. Švarcové ohledně purifikačního rituálu ve svatyni Meidži, který 

kandidátka vysvětlila.) 

Diskuse: 

Doc. Lomová: Existuje v moderním Japonsku sepjetí rodinných rituálů s oficiální ideologií? 

Kandidátka: Nenašla jsem náznaky, že by byl rituál šičigosan někdy takto využíván; možná 

pouze nepřímo skrze roli matky, která ideologický význam měla. 

Doc. Šedinová: Jaký význam má stanovený věk (tj. 3, 5 a 7 let), sleduje nějakým způsobem 

fyziologický růst dítěte? 

Kandidátka: V minulosti neexistovala standardní forma rituálu, věk nebyl přímo dodržován, 

existovaly též lokální a společenské rozdíly. V současnosti je daný pevný věk i přes menší regionální 

rozdíly. Významem daného věku je překročení prvního prahu života, tj. raného dětství, a přechod 

dítěte do „bezpečnější" a „stabilnější" fáze. 

vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala: Anna Křivánková 


