
Posudek magisterské práce 
„České státní pohřby“ 

Autor: Bc. Matouš Preininger 
Vedoucí: doc. Radek Chlup, Ph.D. 
Oponent: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. 

1)    Struktura argumentace 
Práce je strukturována velice jasně a srozumitelně. Po úvodu (kap. 1) následují kapitoly 2–
4, což jsou případové studie pohřbů T. G. Masaryka, K. Gottwalda a V. Havla. Vlastní 
interpretační jádro práce tvoří kapitoly 5 a 6, v nichž autor originálním způsobem aplikuje 
teoretickou práci J. Frazera a zejména E. Leache a M. Blocha. Jednotlivé oddíly na sebe 
logicky navazují, každá z kazuistik má podobnou strukturu, což velice napomáhá 
přehlednosti. Závěry jsou činěny průběžně, přičemž samotná interpretačí část synteticky 
propojuje materiál z kapitol 2–4. Teoretické závěry jsou z kazuistik vyvozovány 
srozumitelným a přesvědčivým způsobem. V závěru autor nastiňuje další možné cesty, 
kterými by téma chtěl rozvíjet v budoucnosti. 
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2)   Formální úroveň 
Formální stránce práce není téměř co vytknout. Syntax bibliografických odkazů je 
konzistentní, v práci nejsou zásadní překlepy, hrubky ani stylistické neobratnosti. Snad jen 
by si autor měl dát pozor na dodržení jednotného (ne)užívání verzálek na počátku slov v 
anglických názvech. V tuto chvíli nemá jednotný úzus. 
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3)    Práce s prameny 
Autor pracoval s celou škálou pramenů tak, jak se dá u tohoto druhu práce očekávat. 
Primární prameny proto zahrnovaly novinové příspěvky v dobovém tisku, video 
dokumentace ale i práce s archivním materiálem (Národní archiv, Ústřední vojenský 
archiv, Archiv Kanceláře prezidenta republiky). Sekundární literatura je použita v 
rozumném rozsahu tak, aby poskytla autorovi dostatečný teoretický základ a zároveň na ní 
není odkazováno samoúčelně. 
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4)   Vlastní přínos 
Ačkoliv začlenění interpretace symboliky prezidentských pohřbů prizmatem teorie E. 
Leache a M. Blocha je nejoriginálnější částí práce, je to v jistém smyslu i ta 
nejproblematičtější část. Jaksi implicitní předpoklad tohoto postupu, že způsob zkoumání, 
který tito badatelé aplikovali na strukturně velice odlišné kultury, je relevantní i pro 
kulturu naši, je mi principielně velice sympatický. To je totiž založeno na předpokladu, že 
existuje určitá antropologická konstanta, kterou je možné zahlédnout v lidských 
společenstvích se skutečně velice odlišným uspořádáním. Zde se ovšem dostáváme i k 
onomu problematickému bodu – tuto společnou konstantu je potřeba nějak pojmenovat. 
Bez toho totiž aplikace zejména Frazera a Leache vyznívá uměle právě proto, že původní 
teorie byly modelovány na velice odlišných kontextech (starověké kultury v případě 
Frazera, Barma a Cejlon v případě Leache). Ačkoliv určité atavistické instinkty zcela jistě 



působí na základní úrovni i v současné moderní přetechnizované společnosti, jak autor 
poměrně trefně ukazuje, hovořit o nich v souvislosti s “lovem lebek” zní ve vztahu k 
současné společnosti jednoduše cize. U Blocha je tento problém výrazně méně nápadný, 
neboť předmět jeho studia je současné společenské situaci mnohem bližší. V zásadě mi 
tedy v práci schází organičtější adaptace originálního nápadu aplikovat zvolené výkladové 
postupy na moderní západní společnost. To je vidět zejména v kapitole 5.4.3 (Havlův 
pohřeb a jeho dopady), kde autor vlastně skončí velice záhy konstatováním, že Havlův 
pohřeb není možné takto hezky na Frazerovsko-Leachovsko-Blochovský interpretační 
rámec napasovat mimojiné kvůli potlačení vojenského aspektu pohřbu. Tady se 
samozřejmě otevírá mnoho otázek: V čem se společnost tak zásadním způsobem změnila, 
že vojenský aspekt jeho pohřbu je potlačen? Pokud jsou popisované fenomény nějakou 
antropologickou konstantou a pokud nejsou jasně identifikovatelné v Havlově pohřbu, 
jakým způsobem došlo k jejich proměně? Kde je v současné společnosti hledat? atd. Zde se 
tedy dostáváme k otázce obecného přesahu práce – ačkoliv na určité úrovni je přesah 
neoddiskutovatelný (aplikace obecné teorie rituálu na novou látku), na úrovni další vlastně 
selhává, neboť se již nezabývá nějakým důkladnějším srovnáním společenského kontextu, 
který vedl k proměně důrazů v rámci jednotlivých pohřbů a dovozením nějakého 
obecnějšího závěru. 

Autor se hodně omezil na kritiku, která ve vztahu k pohřbům zaznívala z tehdejších médií a 
nepouštěl se až tolik do vlastní analýzy symbolů, které pohřby užívaly. Samozřejmě by bylo 
těžké to dělat v případě TGM a Gottwalda (z historických ale i kulturních důvodů) bez 
skutečně podrobného sociohistorického úvodu, na který není v práci prostor. Nicméně 
Havlův případ je autorovi dostupný mnohem bezprostředněji. To autor sám v práci 
zmiňuje ovšem v souvislosti s určitou nevýhodou, do které se tím podle svého mínění 
dostává – totiž absence odstupu. Tato bezprostřednost je ovšem i hlavní a zásadní 
výhodou, kterou se autorovi nepodařilo podle mého názoru dost vytěžit.  Mohla přitom mít 
mnoho podob – např. rozhovory s přímými účastníky událostí (řidičem auta vezoucího 
Havlovu rakev, lidmi, kteří drželi stráž, atd.). Osobní rovinu mohl autor do práce vtělit 
právě tím, že by se více rozepsal o různých detailech a jejich vzájemném funkčním 
propojení nad rámec oficiální kritiky v médiích (viz některé příklady níže). Ačkoliv je tedy 
pochopitelné, že autor strukturoval popisy všech tří pohřbů stejným způsobem a práci tak 
dodal vnitřní formální koherenci, v případě pohřbu Václava Havla se vlastně nakonec ale 
domnívám, že se tím spíše připravil o možnost ukázat na tomto případě některé věci, které 
jsou mu nepřístupné v případě zbylých dvou pohřbů. Jedním z takovýchto případů je např. 
případ lafety (resp. celého vojenského prvku Havlova pohřbu). Autor interpretuje užití 
lafety jako jasný odkaz na masarykovskou tradici. Uvádí několik důvodů – lafeta sama o 
sobě není již aktivně užívanou zbraní a šlo zejména o to, že to byla právě ona lafeta. Na této 
úrovni je užití symbolu jasné ze strany organizátorů. Autor ovšem také podotknul, že ze 
strany přihlížejících nebyl tento symbol nutně pochopen – je to logické proto, že není 
možné předpokládat, že účastníci Havlova pohřbu měli povědomí o podobě pohřbu TGM. 
Lafeta, ačkoliv již vyřazený vojenský arsenál, je pro přihlížející mimo armádu prostě pořád 
zbraň. A to navíc jedna z těch ničivějších. Otázka určitého rušivého aspektu tohoto 
symbolu by proto mohla být více problematizována (autor na to na s. 56 nakonec 
poukazuje). V propojení s dalšími “subverzivními” prvky v rámci Havlova pohřbu (např. 
potlesk v katedrále), by tak autor mohl získat mnohem plastičtější obraz celého rituálu a 
dotknout se i dalších velice relevantních témat, jako např. forma společenské kritiky skrze 
přijetí/odmítnutí rituální formy; vnitřní dynamika rituálního jednání, atd. Možná autor 
také příliš odbyl úvahu nad patřičností toho, co nazývá “masarykovskou” a “královskou” 
linií nebo aspektem Havlova pohřbu. Byly tyto dvě linie explicitně komentovány? Pokud 
ano, jak? Byly podle autora tyto linie adekvátně symbolicky vyjádřeny? 
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5)    Obecný přesah práce 
Práce má neoddiskutovatelný obecný přesah, který vyplývá už jen z aplikace Frazerovy, 
Leachovy a částečně i Blochovy interpretační metody, původně určených pro analýzu 
časově a místně odlišných kultur. Jak jsem ovšem podotknul v předchozí kapitole, autorův 
přístup má i svá zásadní omezení. Zatímco v případě pohřbu TGM a Gottwalda je možné 
zvolený interpretační rámec aplikovat poměrně jednoduše (národní cítění spojené s 
Masarykem bylo skutečně velice silné; v případě Gottwalda zase nabýval totální nárok KSČ 
na místo v životech tehdejších obyvatel jasných náboženských konotací), začíná již selhávat 
v případě pohřbu Václava Havla. Ten byl totiž pohřbíván v době, kdy společnosti 
nedominoval jasně definovaný jednotný diskurz, se kterým bylo možné symbolický jazyk 
pohřbu sladit. Polyvalence užitých symbolů proto začne vystupovat do popředí a zvolený 
interpretační rámec začíná být na takto komplexnější situaci hůře aplikovatelný. Zde by se 
proto hodilo metodu rozšířit i vzhledem k bezprostřednímu přístupu ke zdrojům (osobním 
svědectví), která nejsou v případě předešlých dvou pohřbů kvůli většímu časovému 
odstupu k dipozici. 

Katolická církev – autor zcela případně a správně poukazuje na významnou roli, která byla 
v rámci Havlova pohřbu přiznána katolické církvi. To je přitom naprosto zásadně 
problematický prvek celého obřadu, což velice hezky ilustroval na případu osamoceného 
aplauzu přímo v prostorách katedrály. Jak se mu hezky podařilo ukázat, ačkoliv se 
katolická církev uchýlila k velice formální a ceremoniální formě bohoslužby, samotný 
náboženský obsah byl výrazným způsobem upozaděn. Byl zde přitom opakovaně 
zdůrazněn motiv propojení státní a náboženské autority. V tomto smyslu by proto práci 
velice prospělo, kdyby autor usouvztažnil tento nárok, který byl vznesen, se společenskou 
realitou. V případě TGM bylo potlačení náboženských aspektů jasně motivováno – 
distancování se od tradic Rakousko-Uherska, což byl princip, který stál v samotném 
základu Československého státu politicky i ideologicky (jak je např. možné ilustrovat i na 
stržení mariánského sloupu na Staroměstském nám. v Praze). Jak se ovšem má ten veliký 
důraz na katolickou tradici ve vztahu k tehdejší (současné) české společnosti? Vypovídá to 
o ní nějakým způsobem z hlediska náboženského? Nebo to byla pouze jedna z Dukových 
iniciativ, který, jak se nyní ukazuje, dlouhodobě teskní po opětovném napojení církve na 
státní moc? Zde by určitý religionistický přesah mohl být velice nápomocný. 
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Celkové hodnocení: 
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Na základě výše popsaných důvodů práci hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne 7.6.2016 
Martin Pehal


