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Fenomén pověr představuje badatelsky atraktivní oblast, která v mnohém 

ohledu stojí u samotného vzniku moderní etnografie (prostřednictvím osvícenského 

zkoumání lidových pověr) a sociokulturní antropologie (prostřednictvím 

evolucionistického studia přežitků). Na první pohled je proto překvapivé, že dnes se 

této oblasti antropologické vědy (s čestnou výjimkou folkloristiky) věnují spíše 

okrajově a bádání nad pověrečnými praktikami je tak přesouváno spíše do hájemství 

věd psychologických, či – daleko častěji – národopisných aktivit, médií a populární 

kultury. Z tohoto důvodu je nutné uvítat každou práci, která se – byť i dílčím 

způsobem – tohoto fenoménu dotkne. Dvojnásobně je pak třeba uvítat takovou práci, 

která se nezaměřuje na pověrečné praktiky minulosti (jako drtivá většina 

národopisných a regionalistických studií na toto téma), ale zkoumá soudobý 

pověrečný materiál. Práce zaměřené na recentní pověrečný materiál nám totiž 

mohou poskytnout cenný komparativní materiál nejen pro etnografii, folkloristiku a 

antropologii, ale i pro soudobou religionistiku, která může na jeho základě nacházet 

netušené údaje o soudobých formách lidové religiozity, 

Sociologicky laděná bakalářská práce Pavly Hrabalové je zajímavým 

příspěvkem k studiu recentních pověrečných představ a praktik rozšířených 

v pražském vysokoškolském studentském prostředí nejpověrčivějšího národa střední 

Evropy (s. 20 posuzované práce; dle výzkumu agentury Marketagent.com má v ČR 

výrazný sklon k pověrčivosti 46,8% dotázaných). Fenomén pověr (ve smyslu 

ritualizovaných praktik) je v celku práce uchopen, vedle příbuzných pověrečných 

praktik (jako např. nošení talismanů), funkcionalistickým úhlem pohledu jako 

psychologický prostředek vyrovnávání se s rozhodováním v kontextu nejistot a rizik, 

které s sebou přináší moderní svět (s. 5 posuzované práce). Tento pohled na 

pověrečné praktiky (které autorka v teoretické části práce na základě základní 

literatury k tématu navíc dovedně odlišuje od náboženských a magických praktik) je 

jistě podnětný a smysluplný; koneckonců představuje takřka paradigmatický pohled 

na tento fenomén ve většině odborných prací, které na toto téma vznikly ve 20. 

století. V souvislosti s tím ale v jinak velice zajímavé práci na první pohled zarazí 

absence reflexe zřejmě nejvlivnějšího sociálně antropologického modelu pověr 



z pera britského antropologa Bronislawa Kaspara Malinowského, který je v mnohém 

s teoretickou pozicí autorky prakticky shodný. Malinowski, jak známo, definoval na 

základě studia nativních kultur pověrečné praktiky jako kulturní fenomén sloužící 

k psychologickému zvládání riskantních životních situací jako je boj, lov či cestování. 

Tento v antropologických vědách dosud zřejmě nejvlivnější model funkce pověr, 

moderní antropologií a etnografií mnohokrát testovaný a aplikovaný (nejnověji např. 

v antropologických pracech testujících pověrečné praktiky hráčů amerického 

baseballu), by si v práci zasloužil přinejmenším zmínit. Domácího badatele také 

poněkud zamrzí absence citace nejvlivnější domácí teorie pověr z pera strukturalisty 

Pjotra Bogatyrjeva, jehož prvorepubliková studie o pověrečných praktikách 

československých herců představuje pro domácí studium pověr takřka 

paradigmatické dílo, na které řada domácích etnografů navazovala návratnými či 

srovnávacími výzkumy hluboko do 90. let 20. století. Tyto práce by si zasloužily být 

v práci přinejmenším zmíněny, například místo četných citací ze společenského a 

sportovního tisku (jejichž zařazení je ale v práci logicky zdůvodněno jejich použitím 

jako primárních pramenů o soudobých pověrách).  

Metodologickou část práce je možné označit za kvalitní – kromě vlastního 

výzkumu reflektuje i dostupné údaje ze sčítání lidu z roku 2001 a jiných pramenů, i 

když můžeme mít jisté pochybnosti o dostatečné velikosti výzkumného vzorku (20 

respondentů), který je i pro kvalitativně laděný výzkum tohoto typu možná příliš malý. 

Na práci výrazně zaujme i nesmírně poutavý nástin některých soudobých profesních 

pověr (například hereckých, a především velmi zajímavých sportovních). Práce 

zmiňuje i některé dětské pověry – část  z nich je ale nepochybně rozšířenější, než 

autorka opatrně konstatuje, a rozhodně nepatří mezi pověry individuální; a nastiňuje i 

nesmírně zajímavou otázku soudobého požívání talismanů, které se dnešní 

odborníci na současné formy lidové religiozity příliš nevěnují.  

Definice pověry použitá v práci je zajímavě ukotvená v soudobém paradigmatu 

(eklekticky, ale poučeně čerpající z Frazerovy klasifikace typů magie, definic 

evropské etnologie, a pro práci nejklíčovějšího konceptu detradicionalizace, 

Thompsonova modelu tradice a především reflexe Giddensovy teorie modernity, 

založené na odlišnosti tradiční a moderní společnosti). Minimálně z pohledu slovesné 

folkloristiky si ale je nutné uvědomit, že kvalitní neutrální definici pověry vlastně 

dodnes nemáme k dispozici – samotný termín superstitio, vzniklý v interkonfesijních 

sporech Evropy raného novověku, je dodnes zakotven značně neurčitě a v mnoha 



ohledech je dosud axiologicky orientován. Autorka posuzované práce – v souladu 

s většinou soudobých badatelů, se – zřejmě správně – soustřeďuje na nezávislost 

pověrečných představ a praktik na velkých náboženských a magických systémech a 

na jejich souvislost s psychologickým zvládáním rizikových nebo zátěžových situací. 

Eventuální pochybnosti může v práci maximálně vzbudit pouze marginality; 

například zmínka o rozdílu mezi pověrami tradičními a osobními, které nejsou 

dostatečně jasně teoreticky rozlišeny (s. 6 posuzované práce), a některá poněkud 

ukvapená tvrzení nemající oporu v autorčině výzkumu, ani v použité literatuře. 

Nejmarkatněji vystupuje několikrát zmiňovaný rozdíl mezi venkovským a městským 

prostředím (vycházející ze značně tradicionalistického pojetí tradice) ve kterých se 

mají na straně jedné vyskytovat tradiční (národní, etnické?) a na straně druhé spíše 

nové pověry, který není heuristicky nijak doložen. Četné moderní folkloristické studie 

dnes naopak ukazují, že minimálně ve středoevropském prostředí je tomu dnes spíše 

naopak – po kolektivizaci vesnice, odlivu obyvatel, masivní proměnách generační 

struktury, vliv nezaměstnanosti a odlišných vzorců trávení volného času je to dnes 

spíše město, kde se folklorní jevy tohoto typu uchovávají daleko déle. Stranou 

nezůstává ani ruralistická až pastorální idealizace venkova (Jedná se buď o to, že na 

venkově žijí více upřímní a otevření lidé, kteří se nebojí veřejně projevovat svou 

pověrčivost, nebo to může být generační otázkou, že tam obecně žijí lidé starší, kteří 

z úcty k tradicím, své zvyky stále dodržují a mají k tomu i lepší předpoklady, než lidé 

ve městě. Tam je život mnohem rychlejší a neuvěřitelně rychle podléhá změnám… s. 

7-8 posuzované práce), byť ti nejlepší domácí znalci tradiční venkovské kultury již 

dávno dokázali, že příčiny udržování tradice měly od ideální harmonické 

Gemeinschaft dost daleko: Příčinou nevybočení z tradice však nebyl jakýsi citový 

vztah ke kultuře předků, ale strach sedláků z těch, kteří se vymkli společnému osudu, 

přijímali novoty demonstrující sociální vzestup, byl to strach z tušeného sociálního 

ohrožení… Jiří Langer: O tradici. Ethnologia Europae Centralis 4/1999, s. 56). 

Z nejobecnějšího teoretického úhlu pohledu je se také možné otázat, zda výchozí 

pozice autorky kladoucí soudobý velký počet pověrečných praktik do přímé 

souvislosti s komplikovaností moderního světa má skutečně oporu v pramenech. 

Nejsou pověry spíše antropologickou univerzálií s relativně stabilní transkulturní 

četností?  

Přes drobné nedostatky (spočívající převážně v nedostačující reflexi některých 

klíčových antropologických a etnografických děl o pověře, nahrazených někdy 



přítomností diskutabilních žurnalistických příspěvků) je posuzovaná sociologicky 

laděná práce velmi zajímavá, dovedně strukturovaná, metodicky poučená, a navíc se 

věnuje antropologickému tématu v dnešních dobách poněkud opomíjenému. Z těchto 

důvodů navrhuji v tématu posuzované práce eventuálně pokračovat v potenciální 

magisterské práci, která by se podrobněji věnovala historii a genezi vybraných 

soudobých pověr a jejich souvislosti s dalšími fenomény psychologického a 

kulturního života, a posuzovanou práci navrhuji obhájit známkou výborně (1) s 

celkovým počtem 42 kreditů. 
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