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V krátkém úvodu (s. 6-8) své diplomové práce nastiňuje Markéta Horáková její cíle: ukázat, 

jakým způsobem turisté navštěvující kostnici vnímají, jak se zde cítí, co si myslí o jejím 

významu nebo jaké mají motivace. Autorka považuje sedleckou kostnici, jež je asi nejznámější 

stavbou svého druhu v České republice, za specifické turistické místo a, vycházejíc především 

z typologie doyena sociologie turismu Erika Cohena, se snaží na základě vlastního terénního 

pozorování vytvořit svou vlastní typologii kostnického turisty. 

Struktura práce je logicky členěna, začíná teoretickou kapitolou (s. 8-16), v níž v nezbytné 

zkratce představuje autorka vývoj cestování a turismu od jakýchsi pionýrských dob po seriózní 

předmět bádání v sociálních vědách, reprezentovaný vedle zmiňovaného Cohena též 

Dennisonem Nashem, Deanem Maccannellem, Nelsonem Graburnem aj. Důležitou součástí 

teoretického přehledu jsou práce věnující se motivacím a chování turistů, které propojují 

sociálně psychologický přístup s metodami sociálně antropologického výzkumu. Ve snaze o 

interdisciplinaritu spatřuji jeden z hlavních kladů předkládané práce, jelikož těsnější 

propojenost psychologie s antropologií se v našich podmínkách dosud příliš nevyskytuje 

(Blochova výzva k většímu využívání kognitivních věd a zejména kognitivní psychologie stále 

nenachází silnější odezvu v pracích sociálních vědců). Na druhé straně některé koncepty 

zmiňované autorkou se mi zdají být trochu nadbytečné – tak například Doxeyho vývojový model 

v turistické perspektivě je vhodnější zejména na místech vykazujících silnou asymetričnost 

mezi příchozími (turisty) a místními obyvateli (hostiteli).  

Sedleckou kostnici můžeme skutečně vnímat jako specifické návštěvní místo vzhledem k tomu, 

že se jedná především o ossuarium, tj. místo určené k odkládání lidských kosterních pozůstatků. 

Tato skutečnost pak logicky směřuje k ukotvení práce také v konceptech spojených se smrtí a 

řekněme temnějšími stránkami lidského bytí (v sociálně vědní perspektivě zabývající se 

turismem se mluví nejčastěji o tzv. dark turismu či temném turismu). Praktikám smrti a 

pohřbívání je proto věnována 3. kapitola (s. 17-34), v níž diplomantka čerpá například ze 

sociologických prací Norberta Eliase nebo novějších výzkumů Olgy Nešporové aj. 

Stěžejní částí práce je nicméně čtvrtá kapitola (zřejmě mohla být rozdělena do dvou kapitol), 

jež je reflexí autorčina terénního výzkumu v Sedlci, kostnici a jejím bezprostředním okolí (s. 

35-80). Úvodní pasáže jsou krátkou výpovědí o nejednoduché cestě k realizaci výzkumu včetně 

počátečního tápání a byrokratických překážek, které se ale podařilo úspěšně překonat. 

S ohledem na sezónnost turismu, resp. na výkyvy týkající se počtu návštěvníků v průběhu roku, 

byl výzkum realizován především v letních měsících od června do září 2015. Větší počet 

kratších rozhovorů je dán skutečností, že frekvence návštěvníků sedlecké kostnice je sice 

poměrně vysoká, ale návštěva netrvá dlouho, jelikož je často součástí většího okruhu, v němž 

je kostnice pouze jedním z krátkých zastavení a více času tráví turisté v blízké Kutné Hoře. 

Proto jsou rozhovory krátké a jsou zaměřeny převážně na české a slovenské turisty, kteří na 

tom byli časově lépe než zahraniční návštěvníci, kteří většinou ihned spěchají za dalšími 

turistickými atrakcemi. V tom samozřejmě může spočívat jedno ze slabších míst práce, jelikož 

kupříkladu návštěvníci ze středomořské oblasti nebo z latinskoamerických zemí mají podstatně 

jiný vztah ke smrti než běžný návštěvník z České nebo Slovenské republiky. Nemluvě o 

religiózním pozadí sedlecké kostnice. Tohoto si je autorka ovšem plně vědoma a v práci tyto 



limity reflektuje. M. Horákové se ale docela podařilo propojit teoretické koncepty (např. Urryho 

tourist gaze, Brunerův koncept autenticity, rozdělení dark turismu podle Dunkleyho, et al. 

apod.) s etnografickými reáliemi a vyvodit z nich sice možná trochu zkreslené, ale poměrně 

relevantní závěry. Podobně když se zabývá motivacemi a chováním turistů, nezůstává 

Horáková u pouhého výčtu motivací a jejich krátkého popisu, ale vychází z klíčových konceptů 

Maslowa, Cromptona nebo Danna, které pak konfrontuje s výpověďmi informátorů a snaží se 

je typologizovat a alespoň částečně analyzovat. Tady ovšem je někde délka výpovědi v určitém 

nepoměru k následnému zobecnění, které tu chybí nebo jinde je nedůsledné. 

Závěr (s. 81-83) není pouhým shrnutím práce, ale jsou zde nastíněny další možné směry a 

otázky výzkumu na tomto poli badání. Diplomová práce Markéty Horákové přinejmenším dle 

mého názoru pomohla snad stále trochu tabuizovanou tematiku smrti a pohřbívání v českém 

prostředí otevřít. 

Domnívám se, že předkládaná diplomová práce je solidně zpracována, je díky četným ukázkám 

z odpovědí informátorů čtivá, místy snad i lehce napínavá, jemně autoreflexivní a poměrně 

přesvědčivá v propojenosti teoretických konceptů s vlastním etnografickým pozorováním. 

Některé nedostatky, na které jsem výše upozornil, jsou nepochybně dány i oním 

nejednoduchým vstupem do terénu. Diplomovou práci M. Horákové mohu navrhnout 

k obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře. 
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