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Předložená práce bc. Adély Adámkové je věnována podobám tabuizovaného jednání a jeho důsledků 
v českém prozaickém folkloru, převážně reprezentovaném sbírkami tradičních pohádek a pověstí 
z 19. a 20. století. Autorka se zároveň občasně obrací i k současným pověstem, obecně je ale spíše 
využívá jen doplňkově – patrné je to například v kapitole věnované tabuizovanému sexuálnímu 
chování, ke kterému by se v současném folkloru našla jistě řada příkladů (např. nebezpečné 
seznamování, promiskuita, duchové a šílenci vraždící milence), i když je, jak autorka správné 
podotýká, samotná sexualita dnes tabuizována méně než v minulosti. Stejně tak by například možná 
stálo za podrobnější zmínku téma potenciálních tabu v současném dětském a rodičovském folkloru 
(zakázaná místa a činnosti, ohrožení dětí; vyvolávání duchů ale diskutováno je). V takových příbězích 
sice méně často vystupují nadpřirozené bytosti, jejichž výskyt je v kapitole 2.5 uváděn jako jedna 
z charakteristických vlastností folklorních podání týkajících se tabu, na druhou stranu jsou ale 
překračovány sociální normy, které nejsou jinak ve společnosti prosazovány přímými zákazy, a 
přicházející „trest“ pak je možné vnímat i jako projev metafyzicky působícího osudu či „karmy“. 
Druhou variantou by pak bylo současné pověsti a fámy ze srovnání zcela vyloučit. Zohledníme-li ale 
skutečnost, že zvolený korpus pramenů byl vybrán záměrně pro svou koherenci a časové a žánrové 
zařazení a uvedené příklady novějších látek jsou spíše ilustrativní a doplňující, je možné tuto volbu 
víceméně respektovat – málokterá práce, natož diplomová, může ostatně pokrýt takto pestré téma 
v jeho plné časové, prostorové a tematické šíři včetně okrajových fenoménů.  
 
Z hlediska strukturování textu je práce členěna na teoretický a metodologický úvod, přehled 
jednotlivých motivů v českém folkloru a shrnující závěr uvádějící některé dílčí celkové poznatky. Text 
dále doplňují přehled použité literatury a katalog jednotlivých typů tabu s odkazy na prameny, obě 
tyto nutné součásti práce i průběžný citační aparát odpovídají požadavkům kladeným na odbornou 
práci. 
Jako mírně problematický se jeví vzájemný poměr rozsahu přehledu folklorních motivů v hlavní části 
textu a jeho spíše stručného vyhodnocení. Přehled samotný i shrnutí za jednotlivými podkapitolami 
jsou spíše jen výčtem zjištěných podání, ve kterém se nicméně odráží značné úsilí věnované rešerším. 
Autorka se následně pokouší výsledky vyplývající z přehledu v závěru diskutovat, mohla se ale pokusit 
i o podrobnější uchopení těchto témat například v samostatné kapitole, která by závěru předcházela. 
Mezi otázky, které by v ní mohly být diskutovány podrobněji, byť ne nutně všechny, patří například: 
1) Jaká je funkce jednotlivých nadpřirozených bytostí jako aktérů v rámci tabu, je možné stanovit 
nějakou jejich orientační kvalifikaci podle role kterou zastávají, nebo je ve všech případech obdobná? 
Liší se například role postav, které zastávají nějakou hlubší funkci v lidové kosmologii (ďábel jako 
vykonavatel trestu, Smrt jako reprezentace konce životního cyklu) a těmi, které jsou možná pouze 
hrozbou či vyjádřením rizika (světýlka, vodník)? 
2) Existují, a pokud ano, pak jaké jsou rozdíly mezi podáními, kde za překročení tabu trestá přímo 
nadpřirozená bytost a těmi, kde má trest obdobný důsledek (smrt, nemoc), ale bez osobního výskytu 
přímého nadpřirozeného aktéra?  
3) Jaký je vztah tabu vyjádřených rozvinutějšími slovesnými útvary, jako jsou pověst nebo pohádka, a 
jednodušších pověr formulujících různé neformální zákazy? Existují například tabuizovaná témata 
nebo motivy, které jsou zohledněny v pověrách (například týkajících se péče o děti nebo způsobení si 
nemocí), ale ne už výše uvedenými žánry? 
4) Je skladba tabuizovaných činností srovnatelná u pověstí a pohádek, nebo každý žánr (alespoň 
v rámci vzorku) inklinuje s ohledem na svou narativní strukturu k jiným typům tabu?  
 



Z hlediska formálně-typografického neobsahuje práce žádné zásadní nedostatky. Překlepy, narušení 
pořadí slov ve větě či uskočení formátování odstavců (kap. 2.5.1, 4.4.2) se vyskytují jen velmi zřídka a 
na celkovou podobu práce nemají vliv. 
 
Navzdory výše uvedeným koncepčním nejasnostem je práce celkově koherentní, důkladně 
zpracovaná a přináší vhled do tématu, které si rozhodně zasluhuje podrobnější pozornost. Doporučuji 
proto ohodnotit ji velmi dobře s tím, že pokud autorka u obhajoby svůj postup podrobněji zdůvodní, 
je z pohledu oponenta možné uvažovat i o lepší klasifikaci. 
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