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Cílem práce je analyzovat pojetí mytologických bytostí v lidové kultuře západních Slovanů. Základní 
výzkumnou otázkou jsou pro autora emická, lidová určení přináležitostí těchto folklorních entit 
k jednotlivých segmentům kulturně uspořádaného prostoru: na základě lidové klasifikace 
mytologických bytostí do daných prostorových koordinát pak autor ukazuje, jak se ve folklorních 
pramenech odráží spjatost těchto prostorů s kompetencemi konkrétních bytostí. Zejména se pak 
soustředí na samotné hranice jednotlivých prostorů, respektive na prolínání mezi nimi, které se zrcadlí 
i v prolínání a mísení prostorového určení a kompetencí jednotlivých bytostí. Vedle průběžné komparace 
západoslovanských folklorních pramenů s daty z jiných slovanských areálů dochází autor rovněž 
k úvahám o původu jednotlivých mytologických bytostí.  

1)    Struktura argumentace 

Práce má přehlednou strukturu vycházející z členění kulturního prostoru, jenž je dán již v názvu a 
postupuje v kapitolách ve škále od zcela nedomestikovaného po domestikovaný areál: les – pole – vodní 
plochy – obydlená místa. Toto jádro práce je rámováno úvodem a na něj navazujícími úvahami o členění 
kulturních prostředí a o kompetencích mytologických postav, z druhé strany pak je zakončeno velmi 
stručným závěrem a doplněno o seznam použité literatury. Některé přechody mezi kapitolami jsou však 
hrubě tesané a příliš skokové (viz níže). Na několika místech v závěru není bohužel vždy úplně jasné, kde 
končí reference sekundární literatury a kde již autorovy původní myšlenky, což je velká škoda. 

 Hodnocení: 6 bodů z 8 

2)    Formální úroveň 

Autor píše obratně a čistě, užívá přiměřeně bohatý jazyk, byť na několika málo místech možná málo 
odborný. Sloh práce je příjemný a uživatelsky vstřícný. Formálně vzato je práce poněkud strohá, ale díky 
tomu je přehledná. Obsahuje bohužel několik drobných typografických chyb či přehlédnutí: chybějící 
tečky na konci vět (s. 6 u pozn. 5; s. 10 u pozn. 20; s. 11 u pozn. 24, s. 13 u pozn. 37 aj.) či neodsazené 
odstavce (s. 7, 8, 10, 19, 29, 31; s. 7 dokonce 3×). Poznámky pod čarou bohužel postrádají tečku všechny. 

 Hodnocení: 6 bodů z 8 

3)    Práce s prameny 

Autor při analýze klasifikací mytologických bytostí pracoval vedle základních sekundárních a shrnujících 
či encyklopedických děl s folklorními prameny, které jdou nejblíže lidové kultuře 19. století, jak jen je 
bádání schopno: se zaznamenanými narativními látkami (memoráty, fabuláty, pověsti a legendy). Ty 
autor dohledával v časopise Český lid i v různých sbírkách lidových látek od českých a slovenských 
autorů; tyto prameny autor cituje (bohužel v překladech z českých dialektů do spisovné slovenštiny, což 
sice není folkloristicky korektní, ale je v tom aspoň konzistentní) a samostatně je srovnává a analyzuje. 

V korpusu sekundární literatury autor pracoval žel jen se slovenskými, českými a anglickými texty. 
Zavrhnutí východoslovanských pramenů i bádání bylo dáno areálovým vymezením práce a je tak možné 
jej omluvit (ruský, ukrajinský a běloruský folklor je komparativně citován prostřednictvím 
anglickojazyčné sekundární literatury). To ale bohužel neplatí pro opomenutí polského bádání a 
polských folklorních pramenů – rovněž západoslovanských. Polské analogie pojednávaných 
mytologických bytostí jsou zmiňovány pouze prostřednictvím českých a anglických knih a článků. 

 Hodnocení: 5 bodů z 8 

4)    Vlastní přínos 

Do předem daného koncepčního rozvržení podle prostorového dělení bytostí autor přináší vlastní vhledy 
a korekce v podobě upozornění na některé meze tohoto přístupu: na časté přelévání funkcí, kompetencí 
i specifického výskytu bytostí, které brání zcela jednoznačné klasifikaci; na obvyklé vazby např. mezi 
bytostmi polí a luk (jakožto mezního pásu mezi domestikovaným a nedomestikovaným prostorem) 
s kategoriemi času a přírodních cyklů; stejně tak na vazby mezi rusalkami (které autor pojednává 



v kapitole o vodě, byť upozorňuje na její přesahy do dalších sfér) a jarním vegetačním vzmachem. Pokud 
autor pracuje se sekundárními interpretacemi, zdatně je parafrázuje a vystihuje jejich podstatu. V závěru 
však není vlastní přínos zcela dobře rozeznatelný od myšlenek převzatých ze sekundární literatury. 

 Hodnocení: 6 bodů z 8 

5)    Obecný přesah práce 

Práce nabízí vhled do poměrně specifické oblasti studia mytologických postav západoslovanského 
novověkého folkloru (s občasnými mikroskopickými vykročeními zpět ke středověkým pramenům). 
I přes tuto areálovou i tematickou vyhraněnost mohla být práce nosná jako detailní případová studie 
synkretické lidové kultury novověku, jejíž pozorování i závěry by byly přenositelné do dalších areálů 
evropského i světového folkloru. Tento potenciál se však nepodařilo zcela beze zbytku naplnit. 

Autor na jednu stranu bere folklorní představy o existenci těchto bytostí s vážností a respektuje emické 
výpovědi o nich, což je antropologicky i religionisticky zralý přístup. Soustředí se zejména na prameny 
samé, nechává je promlouvat a pouze na několika málo místech je stručně komentuje z nadhledu celku 
práce. Přestože je v pozadí práce patrný religionistický zřetel ke společenským a kulturním funkcím 
těchto bytostí, autor se na toto pole explicitně příliš nepouští a práce tak místy připomíná spíše katalog 
jednotlivých prostorů a k nim ve folkloru přináležejících bytostí. Katalog je to sice poměrně zručně 
sestavený z poctivě dohledaných primárních pramenů, ovšem obecně religionistický přesah práce je 
kvůli tomu umenšen. Tato schematičnost nejvíce vyvstane na přelomech kapitol o jednotlivých 
prostředích: přechod začíná vždy in medias res pojednáním o první, podle autora „královské či 
dominantní bytosti“ daného prostředí (viz s. 7), aniž by bylo nějak blíže pojednáno o významných 
kulturně-symbolických rozdílech mezi danými prostředími.  

Bohužel ani v závěru práce není ambice obecného přesahu dokonale naplněna: autor se po analýze 
„sociologické funkce a pojetí [mytologických bytostí] v lidové kultuře“ (s. 4) pouští do úvah o původu 
jednotlivých popisovaných entit. Zastává v tom však teoretické postoje dané užitou sekundární 
literaturou (zejm. L. Niederle a Z. Váňa). Ačkoliv Niederleho manistické teorie v úvodu označuje autor 
za zastaralé a redukcionistické (s. 7), přesto se určité míry redukcionismu dopouští i ve svých třech 
(zajímavě dělených) typech původu bytostí: (1) bytosti vzniklé „domýšlivostí lidí“ (s. 26) z přehnané 
reakce na výskyt společensky marginalizovaných osob typu havířů, dezertérů, myslivců apod.; (2) bytosti 
vzniklé personifikací a antropomorfizací přírodních jevů nebo přímo daných prostředí; (3) bytosti 
vzniklé z tzv. nečistých mrtvých. 

Kamenem úrazu (zejména u prvních dvou „typů původu“) je, že jako badatelská podpora těchto tezí jsou 
citovány pouze dohady starých folkloristů, kteří na počátku 20. století publikovali sebrané prameny o 
těchto bytostech ponejvíce v Českém lidu, z něhož autor tak chvályhodně čerpal svá primární data. 
Opírat se však i o jejich teoretické úvahy s sebou nese jisté riziko zastaralosti a plochosti myšlenek. 
Oproti tomu nejlépe autorsky i teoreticky promyšleným je poslední, třetí typ vzniku bytostí ze zemřelých 
lidí; zejména upozornění na korelaci typů úmrtí s konkrétním prostředím a s typem a funkcí takto 
vzniklé mytologické bytosti (na příkladu domácích duchů vs. nedomestikovaných rusalek, utopenců, 
sebevrahů apod.). Všechny tři „typy původu“ přitom představují religionisticky velmi plodná a zajímavá 
témata: první otevírá otázku prolínání symbolických a společenských struktur (tj. mytologizace 
marginalizovaných nebo nepřátelských společenských skupin), druhá ohromné téma role animismu a 
antropomorfizace v pozadí geneze náboženských představ obecně, a třetí otázku kultu předků a 
antropologicky plodné téma „nečisté“ a „čisté“ smrti a kulturního významu revenantismu. Ačkoliv autor 
místy prokazuje zajímavé a originální vhledy do daných témat, bohužel není tato část (jen s výjimkou 
třetího „typu“) dostatečně zakotvena v odborné literatuře (ani „domácí“, slavistické a folkloristické, ani 
obecně religionistické či antropologické) a neposkytuje tak čtenáři vodítka ani pro nalézání dalších 
horizontů daného tématu, ani pro patřičné zhodnocení současné relevance autorových vývodů. 

 Hodnocení: 5 bodů z 8 

Celkové hodnocení: 6 + 6 + 5 + 6 + 5 = 28 bodů 

 

Práce splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, školitel ji proto doporučuje k obhajobě se 

známkou velmi dobře. 

V Praze, 6. 6. 2020 

Mgr. Jiří Dynda 

ÚFaR FF UK 


