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Popis práce
Práce Terezy Rybové je neobvyklá v mnoha směrech a velice jí to svědčí. Zabývá se těžko
vymezitelným fenoménem, ke kterému se teoreticky přibližuje z mnoha různých stran, ale nakonec
žádnou ze zavedenějších perspektiv nevyužije a plně, citlivě a reflexivně se poddává tomu, co přináší
výzkum a co považují kasteláni za důležité sdělit. Takový postup zajišťuje práci objevnost a
dobrodružnost, kterou můžeme vyčíst z textu psaného rovněž stylem, který se nepodřizuje klišovitým
konvencím.
Zkrátka dobrodružství výzkumu i jeho reprezentace vyžadovalo od Terezy odvahu, kterou autorka
propojila s reflexivitou, přiznáním limitů, citlivostí a intelektuální flexibilitou. K tomu je třeba
vyzdvihnout i vysoký standard etického promýšlení práce, který prokazuje svou poctivostí ve všech
fázích výzkumu, včetně nabídnutí hotového textu kastelánům k reflexi.
Autorka se výzkumně setkala s třinácti hradními pány (a jednou paní) a s jejich objekty a „strašidly“.
Na přepsané rozhovory a zápisy z terénního deníku pak analyticky „poklepává“ z různých stran, aby
mohla vypovídat o tom, co je nejnaléhavějším cílem rozhovoru pro samotné kastelány, a to je
potřeba nějakého vysvětlení zvláštních jevů. Autorka poskytuje kategorizaci těchto vysvětlení, které
se na jedné straně opírá o racionální důvody (vrzání starého domu, zvěř a příroda kolem), na druhé
straně se mnozí kasteláni shodují i na vysvětleních pomocí energie duší zemřelých či samotného
genia loci. Kloní-li se kastelán k určitému vysvětlení, pak je pro něj jednodušší k celému fenoménu
zaujmout osobní postoj a nějak jej spravovat před veřejností.
Pro sociology náboženství je pak nadmíru zajímavé autorčino propojení osobního lavírování
kastelánů s obecnějšími postupy české společnosti v otázkách nadpřirozeného:
„Historické objekty jsou sice automaticky vnímané jako místa s vyšší koncentrací mystična, nakládání
s neobvyklými jevy lidmi působícími na hradech/zámcích se ale příliš neliší od obecného přístupu české
společnosti k nadpřirozenu. Lehké potěšení z neobvyklých jevů, zároveň ale ponechání těchto věcí v
intimní zóně, vysvětlování skrze mnoho různorodých teorií a věr a zároveň absence potřeby vysvětlit
jevy racionálně – to vše se odráží i v současné české společnosti.“ (str. 52-53)
V tomto směru bych pak navrhovala i otázky k případné diskuzi na obhajobě:
Otázky do diskuze: Mohla byste pokračovat v úvaze, že vztah kastelánů k svým „strašidlům“ vypovídá
něco obecnějšího o českém společenském vztahu k nadpřirozenu? Jak byste své závěry podpořila či
rozvinula? Jak byste ve výzkumu „českého vztahu k nadpřirozenu“ pokračovala?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. Autorka by jistě mohla výsledky
zpracovat i do odborného článku.
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