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I. ÚVOD  

 

Tato práce si klade za cíl prezentovat výsledky studia pověrčivosti  

moderního člověka jakožto specifického způsobu vyrovnávání se s tlakem na 

rozhodování v kontextu nejistot a rizik, které s sebou přináší moderní svět. Výhledy 

osvícenství a moderny předpokládaly, že rozhodování bude založeno na 

spolehlivém (vědeckém) vědění. Složitost moderního světa a omezené zdroje vědy 

v jeho poznání způsobují, že předsudečnost a pověry se stále vyskytují v našem 

každodenním životě. Každý z nás je občas postaven před problém, který nemá 

jednoznačné pozitivní řešení. Zajímalo by mě, proč se v dnešním světě mnoho lidí 

vrací k tradičním způsobům hledání jistot. Proč v době, kdy nám věda pomáhá 

pochopit čím dál víc "záhadných" jevů, stále existuje nemálo lidí, kteří podřizují 

svůj život pověrám. Proč jsou pověrčiví ve smyslu závislosti na ritualizaci a na víře 

v nejrůznější talismany, čísla a jiné. Pověrčivost (praktikování pověr) dále odliším 

od náboženství i magie, neboť pověry nevytvářejí ucelený systém světonázorové 

orientace.  

 

V první části se věnuji teoretickému pohledu na pověry a definuji otázku 

pověrčivosti pomocí poznatků z několika oborů. V druhé části práce jsem se 

rozhodla dotázat na otázku pověrčivosti vybranému vzorku lidí, kteří prezenčně 

navštěvují některou z pražských vysokých škol a přechodně nebo trvale žijí na 

území Prahy. Celkem jsem se dotazovala 20 mužů i žen ve věku od 20 do 25 let. 

Výsledky jsem zhodnotila a na jejich základě vytvořila závěry. Pojmy pověrčivost a 

pověry nepovažuji za termíny pejorativní a má práce nemá v úmyslu snižovat nebo 

jinak posuzovat citované názory lidí.   

 

Sama mám osobní vztah k tématu, neboť jsem také studentem a setkávám se 

s psychicky zátěžovými situacemi, ve kterých se třeba i podvědomě obracím na 

nějaký druh pověrečných praktik. Například si nezapomenu vzít talisman nebo 

oblečení přinášející mi „štěstí“. K výzkumu jsem se rozhodla proto, že mě zajímalo 

proč se pověrčiví lidé domnívají, že uskuteční svá přání nebo zaženou nějakou 

obavu „předepsaným“ činem, slovem, nebo osobním talismanem. A jak a jestli je 
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vůbec možné, že moderní člověk v něco takového věří i když je jeho socializace 

založena na osvojování vědeckého myšlení, které ho již od dětství orientuje na 

racionální vysvětlování a porozumění a odmítání nezdůvodněných a tím pádem 

nepřijatelných jevů. 

 

 

II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

FASCINACE NADPŘIROZENÝMI JEVY 

 

Tajemné a nevysvětlitelné jevy patří – a odjakživa patřily – k životu. Čas 

bez tajemství nikdy neexistoval. Při setkání se zážitky z říše na hranici skutečného 

si lidé obvykle kladou otázku, jak je nejlépe začlenit do řádu svého všedního života. 

Reakce na tajemné a nevysvětlitelné jevy se liší podle jednotlivých dějinných 

období a kultur i od člověka k člověku. Tyto jevy jsou rozesety po celé ploše dějin, 

kdekoliv se zastavíme najdeme úkazy popisované jako věštby, inspirace, posedlost 

ďáblem, zjevení, okultní schopnosti nebo třeba duchové. Nikdy nebyly tyto věci tak 

bohatě doloženy jako dnes. Změnil se však způsob, jímž na tyto události reagujeme. 

Dříve je lidé chápali jako přirozenou součást života, kdežto v dnešní době se 

málokdo oficiálně přizná, že věří v duchy či ve splnění nějaké osobní pověry.  

 

Lidé se v moderním světě1 trochu stydí a nechtějí své duchovno veřejně 

přiznat. Proto je nesmírně obtížné dělat výzkumy na toto téma. I přesto chci 

poukázat na to, že téměř v každém z nás dřímá malá potřeba v tyto jevy věřit a 

hledat v nich jistotu, důvěru a zajištění proti selhání a zmírnění rizika.  (viz. kapitola 

ZDROJE  DŮVĚRY A RIZIK)  Nebo naopak nechce „pokoušet osud“, a proto nějakou tu 

tradiční2 či osobní pověru potají dodržuje.  

 

                                                 
1 Jedná se o sekularizovaný postmoderní svět, ve kterém se téměř vše řídí a vysvětluje pomocí vědy 
a techniky. Jde o vyspělou část světa, konkrétně se mé zdroje týkají západní Evropy a Spojených 
států amerických. V méně vyspělých kulturách po celé planetě však máme možnost vidět naprosto 
jiný a především stále tradiční pohled na výše zmíněné jevy. 
2 Tradiční pověry: předávané z generace na generaci, obecně známé, opakem by mohly být pověry 
umělé, které si každý vytvoří speciálně pro svou osobu či pro kolektiv. 
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CO JE  POVĚRA  A  POVĚRČIVOST 

 

Pověra je vlastně víra v nadpřirozené znamení nebo jevy, které mohou 

předpovídat nebo ovlivňovat budoucnost. Je to iracionální víra, že budoucí události 

jsou ovlivňovány specifickými chováními, bez vlastnění příčinného vztahu. 

 

Pověry nevychází z racionálního, rozumového uvažování. Vzdorují 

vědeckému pokroku a přežívají stovky let, hlavně zásluhou tradice.3 Uchovávají se 

především ve formě přísloví, pořekadel a bájí. Proto jsou zvláště živé na venkově.  

 

Pověry je třeba vnímat jako dobově podmíněnou reakci na tajemné a 

nevysvětlitelné jevy. V jejich základě hraje roli víra v to, že když něco rituálně 

udělám (případně neudělám), pak ovlivním vnější hrozbu, obsaženou již v předem 

daném běhu událostí. Pověry začaly ztrácet svou popularitu vlivem lidského 

poznávání, sekularizace a  víry v lidský rozum. Jenže čím více racionality a 

svobody, tím více se začaly u některých lidí objevovat známky nejistoty a úzkosti. 

Postmoderní příklon k sektám a nejrůznějším alternativním výkladům světa, 

projevující se v poslední době, si lze vysvětlit tím, že někteří lidé raději žijí s 

představou o světě než s realitou, které nerozumějí (viz. níže: abstraktní systémy 

v kapitole: Co je důvěra). Někteří jsou více odolnější vůči stresu a napětí, jiní 

dokáží vzdorovat méně. Ti méně odolní se pokoušejí ochránit a pojistit si jistotu a 

bezpečí nejrůznějšími cestami - od kartářek, horoskopů a numerologií až po 

vnímavost k pověrám. 

 

Pověry se vyvíjejí podobně jako společnost. V dnešním počítačovém světě 

vznikají nové, zatímco ty staré  ztrácejí na významu. Situace se také liší ve městech 

a na venkově. Zatímco na venkově je tendence udržovat a pěstovat tradiční pověry, 

ve městě se spíše projevuje přísun a vývoj nových technologií a změna životního 

stylu. Zde můžu polemizovat, proč tomu je právě tak. Jedná se buď o to, že na 

                                                 
3 Tradici zde můžu charakterizovat jako předávání a dědění historicky vzniklých zvyků, společenské 
institucí, idejí, norem a pravidel chování, jež se předávají z generace na generaci. Oblast působení 
tradic je velmi široká. V širším smyslu mohou zahrnovat vše, co nazýváme slovem folklór, tj. nejen 
národní pověsti a pohádky, písně a pořekadla, ale i zvyky, pověry a slavnosti, i řemeslné a umělecké 
výtvory atd. 
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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.  

 

Studium pověr patří do kompetence religionistiky, ale můžou se jimi 

zabývat i další vědní obory jako je například etnologie, psychologie i sociologie. 

Definice pověry není jednotná a jednoznačná. Evropští etnologové často spojují 

pověry s takzvaným lidovým náboženstvím. Spojování pověr a pověrečných 

představ jenom s náboženstvím je však jednostranné a nepřesné, neboť řada pověr 

nemá s náboženstvím nic společného. (Scheufler 1996: 185-189 ) 

 

Podle Scheuflera se stručné definici pověry blíží toto: „Pověra je klamná 

víra a klamná představa vymykající se dobovým vědeckým poznatkům či logicky 

zdůvodněným vztahům a vazbám. Noeticky jsou pověry a pověrečné představy 

součástí osobní (subjektivní psychologické) pravdy, jejíž podstata tkví v tom, že má 

význam jen pro určitou osobu nebo skupinu lidí. Základním znakem této osobní 

pravdy je silný citový dojem, nazývaný vírou.“ (Scheufler 1996: cit. str. 185 ) 

 

Víra není jen součástí náboženských systémů, ale naopak silně prostupuje 

celý život člověka, dokonce tak moc, že by se bez ní existence člověka neobešla. 

Musíme si uvědomit, že téměř všechny informace, které denně vstřebáváme 

především prostřednictvím sdělovacích prostředků (dříve prostřednictvím osob ze 

svého okolí, literatury a např. kramářských písní ...), nemáme osobně ověřené a 

musíme jim prostě uvěřit. Hlavně proto, abychom obstáli ve společnosti. Víra je 

tedy velmi silným společenským činitelem. Kromě pozitivní schopnosti víry 

(hlavně v lékařství) se můžeme setkat i s negativním působením víry. Zejména u 

nekriticky uvažujících lidí, kteří se snadno nechají oklamat. 

 

Mnoho lidí za pověru resp. soubor pověr považuje i  magii a její praktiky. Je 

to však otázka vlastního názoru, podle mě nelze zcela přesně určit zda pověry patří 
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do kategorie magie či nikoliv. I když se o jejich malé odlišení pokusím níže. Původ 

magie je nejasný. Někteří badatelé ji považují za lidské přesvědčení o existenci 

ambivalentní síly, která prostupuje různými objekty a lze si ji vhodnými úkony 

naklonit nebo znepřátelit. Například Frazer analyzoval dva principy myšlení, na 

kterých je magie založena. Za prvé lidé věří, že podobné vytváří podobné čili, že se 

výsledek podobá své příčině - „zákon podobnosti“. Za druhé věci, které byly jednou 

ve vzájemném styku na sebe i nadále působí a to i na dálku - „zákon styku nebo 

doteku“. Magie je podle něj „falešným systémem přírodní zákonitosti stejně jako 

klamným návodem k jednání; je nepravou vědou stejně jako neplodným uměním“. 

(Frazer 1994: cit.str.18)  Dále Frazer rozeznává. tzv teoretickou magii, která 

vykládá pravidla, jenž určují následnost dějů ve světě a praktickou magii, kterou 

chápe jako souhrn návodů, jimiž se řídí lidské bytosti, aby dosáhli svého cíle. 

Praktickou magii pak dále rozděluje na pozitivní (kouzelnictví) nebo negativní 

(tabu). (Frazer 1994: 18-59) V této souvislosti musím zmínit podobnost s dnešními 

pověrami. Protože existují jak pověry, které nám něco zakazují, dělají z nějakým 

činností, či předmětů tabu, tak i pověry, které říkají, že nejprve musíme vykonat 

nějaký čin aby ten měl následně pozitivní následek. Musím však také zmínit jistou 

malou odlišnost mezi magií a vírou v pověry. Magie vede k tomu, že si člověk 

uspořádává svůj život i své skutky v závislosti na zcela náhodných a příležitostných 

událostech. Například na základě určitých zvláštních okolností očekává, že ho 

stihne neštěstí nebo, že ho naopak potká nenadálé štěstí a na tuto okolnost pohlíží 

jako na příčinu. Jestliže se na tuto událost opravdu pohlíží jako na příčinu, jde 

skutečně o magii. Jestliže ji v důsledku za příčinu nepokládáme, avšak přesto  

trochu věříme, že by mohla mít nějaký skrytý význam, ať už nás k tomu vede 

rutina, okolní situace nebo určitý momentální psychický stav, jde o pověrčivost 

(Scheufler 1996: 185-189 ) 

 

V naší moderní civilizaci vyvolává obvykle slovo magie dvě reakce, jedna 

z nich je poněkud ironické odmítnutí, které někdy přechází v neskrývaný 

sarkasmus. Ale i přesto kdesi v hloubi našeho nitra zaznívá určitá obava, která nás 

kolikrát vede k tomu, že se snažíme tomuto tématu vyhnout. Není nám totiž vůbec 

příjemné. Dokonce i dnes, obzvlášť v některých oblastech Francii, se magie 
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provozuje až překvapivě často. Bezpochyby na tom má svůj podíl i lidová 

pověrčivost, která sama není ani zdaleka schopna vysvětlit všechny pozorované 

jevy. (Madre 2003: online)  

 

DETRADICIONALIZACE 

 

Obecným odkazem klasického sociálního myšlení je představa, že rozvoj 

moderních společností minimalizoval a omezil  význam tradic. A to tak moc, že by 

údajně měla vymizet z každodenního života většiny lidí úplně. Tradice se považuje 

za něco, co patří do minulosti a „moderní společnosti“ jsou stavěny do protikladu 

k těm „tradičním“, které jim předcházely. V posledních letech se však začaly 

objevovat nové názory v pracích teoretiků, kteří dokládají, že rozvoj moderních 

společností v sobě nese také proces „detradicionalizace“  neboli oživení tradic. 

 

Před nástupem médií si lidé utvářeli představu o minulosti a okolním 

vzdáleným světem především ze symbolických obsahů, které si vyměňovali při 

přímé komunikaci. S rozvojem médií získali možnost prožívat události, pozorovat 

jiné lidi a dovídat se o skutečném vzdáleném světě i o smyšlených věcech. Lidé se 

už nemuseli spoléhat na symbolické obsahy, které jim původně přinášela 

komunikace tváří v tvář. Více se spoléháme na své vlastní zdroje a na symbolické 

materiály, které nám dodávají média. Medializace  tradici osvobodila a pomohla ji 

začít se ubírat novými cestami. Tradice sice ztratila svoje zakotvení v každodenním 

životě, čímž se odritualizovala, ale neztratila se úplně. 

 

Co je vlastně tradice? V nejobecnějším slova smyslu tento výraz odkazuje 

ke slovu traditum, což znamená všechno, co je přenášeno nebo předáváno 

z minulosti. V souvislosti s mou prací mohu za tradici považovat i pověry a 

pověrčivost. Tradice může obsahovat takzvané normativní prvky (zvyky 

z minulosti, které mohou sloužit jako návod pro budoucí jednání), což však nemusí 

být vlastností všech tradic. Tradice podle Thompsona obsahují celkem 4 různé 

aspekty. Označuje je jako „hermeneutický aspekt“, „normativní aspekt“, 

„legitimizační aspekt“ a „identifikační aspekt“. První z nich je pro mou práci zřejmě 
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nejdůležitější, neboť právě díky němu lidé pohlížejí na tradici jako na soubor 

obecných předpokladů, které jsou nezbytné pro zvládání každodenního života a 

předávají se z generace na generaci. Z tohoto pohledu není tradice normativním 

návodem jak se člověk má chovat, ale spíše výkladovým schématem, rámcem pro 

pochopení světa. A tento aspekt se vyskytuje právě i v tradičních pověrách. Mnohé 

tradice také obsahují druhý z aspektů tzv. „normativní“. Ten ukazuje, že soubor 

nějakých představ, nějakých podob přesvědčení a vzorců jednání předávaných 

z minulosti, může sloužit jako normativní návod jak se chovat a čemu v současnosti 

věřit. Existují dva způsoby jak se tento aspekt může projevovat. První z nich je 

poučení z minulosti, díky kterému se zrutinizovaly některé postupy. Tyto postupy 

na sebe berou podobu zaběhnutých vzorců jednání (tzn. některé činnosti se dělají 

neustále stejně a nepřemýšlíme o jejich postupech). Zadruhé poučení z minulosti 

přichází také jako zakotvení v tradici.  Postupy jsou podle toho vyžadovány a 

ospravedlňovány odkazem na tradici. (Thompson 2004: 147-166)  

 

Jak se vlastně role tradice změnila s rozvojem moderních společností? 

- Postupně slábne tradiční zakotvení jednání a role tradiční autority. 

- Tradice si uchovala svůj význam jako nástroj k tomu, jak si svět vykládat a 

jak mu dávat smysl (hermeneutický aspekt) a jak v něm hledat pocit vlastní 

sounáležitosti (identifikační aspekt). 

- Tradice si sice zachovala svůj význam, ale zásadním způsobem se 

proměňuje. Přenos symbolických materiálů, které tvoří tradici je stále více 

odtržen od společenské interakce na sdíleném místě. 

- Tradice nemizí, ale ztrácí svoje zakotvení ve společném prostředí 

každodenního života. 

 

Není vždy nutné aby se navzájem vylučovaly tradiční zvyky a přijetí 

moderního způsobu života. Lidé jsou schopni uspořádat si svůj každodenní život  

tak, že vzájemně propojí prvky tradice s novým životním stylem do jednoho celku. 

Umějí si totiž tradici upravit a možná jí tím i posílí a znovu oživí tím, že přijde do 

styku s jinými způsoby života. 
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V moderním světě přežívají náboženské víry a zvyky stejně jako projevy 

tradice, které jsou propleteny s činnostmi každodenního života způsobem, který 

lidem umožňuje pochopit vlastní postavení ve společnosti a vlastní identitu jako 

integrální součást širší pospolitosti jedinců, kteří sdílejí stejnou víru a kteří mají 

společnou minulost a společný osud.   

 

Uchovávání tradice v čase již není závislé na její ritualizaci a tudíž to vede 

k její deritualizaci. To však neznamená, že by  se z ní ztratily všechny prvky rituálu. 

Její značná část stále zůstává těsně spojena s praktickými projevy každodenního 

života v rodině, škole a dalších institucích. 

 

Na závěr této malé kapitoly lze konstatovat, že masivní rozšíření médií a 

celé  modernizace narušila tradiční způsob života (a s ním i víru v tradiční pověry), 

ale nezničila ho úplně, protože hektický způsob života mu jen nenechává mnoho 

prostoru pro projevení se.  Modernita pouze vdechla tradicím nový život a 

přetvořila je. Role ústní tradice nebyla tedy zcela potlačena, ale díky šíření 

masmédií, byla spíše doplněna a její úloha se pozměnila. (Thompson 2004: 147-

166) Média podporují oživení tradic, protože se starají o jejich rozšiřování a znovu 

objevování již zapomenutých zvyků (a s tím i pověr).  

 

ZDROJE  DŮVĚRY A RIZIK  

 

Pro další pohled na pověrčivost moderního člověka jsem si vybrala knihu 

Důsledky modernity sociologa Anthony Giddense, pomocí jehož názorů na 

modernitu ukazuji na sociologický aspekt pověr. Především zde vysvětluji s jakými 

nejistotami je moderní doba spojena, jak ovlivňuje důvěru lidí a jak tyto okolnosti 

působí na kontext jednání moderního člověka. Nejisté okolnosti jednání a oslabená 

důvěra v ně pak přirozeně způsobují příklon lidí k pověrčivosti a rituální 

symbolizaci jednání. 

 

Člověk se setkává s nejistotou a s nedostatečnou připraveností se 

rozhodovat. Bojuje s rizikem a často vidí neočekávané důsledky svého jednání 



- 13 -  

v selhání druhých nebo abstraktních systémů.  Socializací v moderní době jsme 

vedeni k jakési domýšlivosti. Okolí nás nutí k pocitu, že všechno zvládneme sami, 

jsme nyní sebevědomější oproti minulým generacím a nepřipouštíme si existenci 

nadpřirozených jevů a to například díky kultu techniky nebo kultu mládí. Ale když 

se dostaneme do situace, se kterou si nevíme rady, pak hledáme způsob, který by 

nám ulehčil rozhodování a poskytl nám jistotu kladného výsledku (strach 

z přijímacího řízení, autonehody, těžká nemoc ...). Dále se budu věnovat otázce 

důvěry. S ní se setkáváme například  u moderních institucí. Ty mohou fungovat 

právě jen díky tomu, že jim lidé důvěřují. 

  

Co je důvěra 

 

Nejprve bych se soustředila na pojem důvěryhodnost. Ta vzniká mezi 

jedinci, kteří se navzájem dobře znají a na základě jejich dlouhodobé známosti mezi 

nimi mohla vzniknout odůvodněná důvěrná znalost, která zabezpečuje jejich 

vzájemnou spolehlivost. Jenže naše nutná důvěra (zabezpečující nám úspěšnou 

socializaci) v okolní svět, který zahrnuje i neznámé osoby a věci, není založena na 

dlouhodobém poznávání a vytváření důvěryhodnosti. Důvěra v takzvané „abstraktní 

systémy“ (viz níže) nepředpokládá naše opakované setkávání s jednotlivci nebo 

skupinami, i když ve většině případů jsou tito do takových setkání zapojeni. Tyto 

setkání zabezpečují dle Giddense takzvané přístupové body abstraktních systémů. 

Přístupové body abstraktních systémů jsou místa, kde se setkávají beztvářné 

závazky (vztahy důvěry v sociálních svazcích v přítomnosti) a tvářné závazky (víra 

v symbolické znaky a expertní systémy = abstraktní systémy). Jsou to vlastně 

okamžiky, kdy se laik setkává s odborníky, s představiteli abstraktních systémů. 

Panuje zde napětí mezi skepsí a nedůvěrou laiků a vědomostmi odborníků. Mezi 

Giddensovy přístupové body můžeme zařadit i média, která nám vlastně umožňují 

setkávat se se spoustou abstraktních systému každý den. Média nám také přinášejí 

naprosto jiný typ důvěryhodnosti, než jaký jsme si schopni vybudovat interakcí 

tváří v tvář. Novinář, který zde slouží jako příklad odborníka se snaží najít 

informace o daném tématu a my čtenáři jako laici jsme nuceni jeho informacím 
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věřit. Stejně tak na internetu si v poslední době hledáme informace a těm následně 

věříme i více než lidem ze svého okolí. 

 

Důvěra může být definována jako důvěřivost ve spolehlivost osoby nebo 

systému týkající se určitého souboru výsledků nebo událostí. Důvěřivost vyjadřuje 

víru v poctivost nebo lásku druhého, či v přesnost abstraktních principů. Důvěra 

předpokládá vědomí okolnosti rizika, zatímco důvěřivost nikoliv. (Giddens 2003: 

85-91) 

 

Moderní instituce spoléhají na naši plnou důvěru v jejich činnosti. Většina 

lidí neví jak přesně fungují dopravní prostředky, ale přesto do nich každý den 

s důvěrou nasedají. Zkrátka důvěru musíme prokazovat všude tam, kde panuje naše 

nevědomost. Při vyučování nejsou dětem předávány jen technické údaje a jiné 

poznatky, ale zároveň jsou učeny k bezpodmínečné úctě k technickému vědění 

všeho druhu. V modernitě je již však zcela běžné, že důvěra v abstraktní systémy je 

zcela začleněna do každodenního života, kde se nám ji podařilo zrutinizovat a proto 

ji již tolik nevnímáme. 

 

A právě v moderním světě, kde téměř všichni lidé musejí vkládat důvěru do 

expertních systémů a symbolických znaků, je tato důvěra zároveň provázena 

jakousi směsí úcty a skepse, pohody a strachu. Vlivu moderních institucí nemůžeme 

uniknout, ale existuje mnoho různých variant jak se s důvěrou v ně vypořádat. Není 

proto divu, že se u některých jedinců objevuje strach a hledá proto jistou náhradu a 

záruku bezpečí i ve svých osobních talismanech a dává si pozor na své jednání 

v podobě předepsaných rituálů. Tato důvěra v moderní „neznámé“ systémy také  

umožňuje setkávání s obecně známými rituály, které udržují kolegiální 

důvěryhodnost.  

 

Rozdíl mezi důvěrou v tradiční a moderní společnosti 

 

Tradiční společnosti byly rozděleny do jednotlivých vzájemně oddělených 

společenství, v nichž hráli nejdůležitější roli příbuzenské vztahy. Interakce 
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s ostatními lidmi je limitována místem a je tudíž omezena jen na známé osoby, nebo 

příležitostné obchodníky či poutníky. Každodenní život  v tradičních společnostech 

byl rutinizován dle tradičních vzorců, kterým všichni plně důvěřovali. Je to vlastně 

typ sociální organizace společnosti od počátku zemědělství do počátku rozvoje 

průmyslové civilizace. Charakteristickým znakem byla stabilní sociální struktura. 

Mezilidské kontakty byly většinou bezprostřední a jen minimálně zprostředkovány 

trhem, stát zde  minimálně zasahoval do chodu domácností, které tvořily velké 

vícegenerační rodiny. Pro jednotlivce v moderní společnosti je naproti tomu 

příznačná pružnost a proměnlivost. Cestování zvyšuje flexibilitu lidí a jejich 

schopnost představit si sebe sama v jiných situacích a vypořádávat se s novými 

situacemi. (Thompson 2004: 147-166) 

 

Ve všech předmoderních kulturách se vztah a formy  důvěry a rizika a pocit 

bezpečí a nebezpečí vykytoval jen v místních okolnostech. Existovaly zde čtyři 

taková prostředí, které zajišťovaly lidem důvěru. Především to byl systém 

příbuzenských vztahů, na které bylo možno se kdykoliv spolehnout. Dále to byla 

místní komunita, jako místo představující známé prostředí. Především však hrály 

velkou roli náboženské kosmologie a tradice, jako prostředky spojení přítomnosti a 

budoucnosti. Všeobecně uznávané náboženské praktiky, které poskytovaly morální 

a praktickou pomoc v osobním i sociálním životě a tudíž i prostředí, na které se 

dalo vždy spolehnout. Myšlenka spoléhání se na nadpřirozené síly nebo bytosti je 

rysem mnoha různých náboženských věr. Víra v nadpřirozeno vnášela do různých 

situací příznačnou spolehlivost a vytvářela tak rámec, s jehož pomocí si lidé 

vysvětlovali neobvyklé situace a věděli jak na ně mají zareagovat. Čtvrtým 

kontextem vztahů důvěry v předmoderních kulturách byla tradice. Tradice se 

narozdíl od náboženských praktik netýkala žádného zvláštního souhrnu věr a 

praktik, ale jen způsobu jakým jsou tyto víry a praktiky uspořádány v čase. Tradice 

je vnitřně smysluplná rutina, nejen samoúčelný zvyk. Pověru nebo osobní rituály 

můžeme považovat také za tradici. Osobní nebo i kolektivní rituál má často podobu 

nátlaku, ale zároveň přináší hluboké uspokojení, protože danou činnost naplní 

posvátným rozměrem. Tradice obecně přispívá k pocitu bezpečí tím, že udržuje 
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důvěru v kontinuitu minulosti, současnosti a budoucnosti a spojuje tuto důvěru 

s rutinizovanými sociálními praktikami.  

 

Nedá se však říci, že by předmoderní doba byla zcela uklidňující a 

bezpečná. I tehdy bylo prostředí přirozeně naplněno úzkostí a nejistotou. Hrozby a 

nástrahy v podobě přírodních živlů i lidského násilí si lidé vysvětlovali skrze 

náboženství. Víra přinášela do každodenního života existenciální obavy, protože 

vyvolávala napětí mezi hříchem a příslibem spásy v posmrtném životě. 

 

I přes rozvoj moderních sociálních institucí stále přetrvává něco 

z rovnováhy mezi důvěrou a rizikem, bezpečím a nebezpečím. Mohlo by zdát, že 

dnešní doba by si měla hledat své prostředí důvěry někde jinde, ale pravda je to jen 

zčásti. Zásadní rozdíl nastal v hledání důvěry u příbuzných. Stále větší počet 

moderních lidí totiž nachází svůj pocit bezpečí mezi přáteli či intimními partnery a 

se vzdálenou rodinou kolikrát ztrácí i kontakt. Bezpečí v podobě místa se nám také 

ztratilo díky časoprostorovému rozpojení (možnosti cestovat kdykoliv a kamkoliv). 

Rozdíl můžeme najít také  v tom, že dnešní člověk se s důvěrou obrací na abstraktní 

systémy, které slouží jako prostředky stabilizace vztahů v neomezeném rozpětí časů 

a prostoru a ztrácí se mu víra v náboženské kosmologie4, které dříve dodávaly tolik 

potřebný pocit jistoty a bezpečí. Většina situací v dnešním každodenním životě je 

však s náboženstvím, jako s převládajícím činitelem, naprosto neslučitelná. Proto je 

nahrazováno věděním. Podle Giddense je “náboženská kosmologie dnes nahrazena 

reflexivně organizovaným věděním, jež je vedeno empirickým pozorováním a 

logickým myšlením a zaměřeno na materiální techniku a sociálně utvářené symboly 

a praktiky.“ (Giddens 2003: cit.str.99) I když by se po této úvaze mohlo zdát, že 

nemáme s našimi předky společné ani jedno prostředí důvěry, přece jen nám něco 

málo zůstalo. Sekularizace nám totiž nevzala všechnu naši víru a rozhodně nevede 

k úplnému vymizení náboženského myšlení. Předmět, jímž se náboženství 

v minulosti zabývalo, sice nehraje a už nikdy nebude hrát tak důležitou úlohu jako 

v minulosti, ale přesto se zdá, že spíš než zaniká se jenom proměňuje. Zřejmě je to 

právě proto, že nabízí řešení některých existenciálních otázek a dodává tolik 

                                                 
4 Kosmologie je obor zabývající se vznikem, vývojem a budoucností celého vesmíru. 
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potřebný pocit jistoty a důvěryhodnosti.  Posledním zásadním rozdílem mezi těmito 

dvěma světy spočívá v tom, že zatímco naši předci se s velkou důvěrou obraceli na 

minulost a neustálé opakování tradičních svátků, pro dnešního člověka je 

charakteristická jeho orientace na budoucnost. (Giddens 2003: 75-101)  

 

Co se týká rizikového prostředí pro předmoderního a moderního člověka je 

logické, že se také velice odlišují. Jak jsem zmínila již výše, dříve se lidé obávali 

především hrozby ze strany přírody, lidského násilí a v neposlední řadě božího 

trestu. Riziko a nebezpečí se s spolu s ostatními oblastmi sociálního života 

sekularizovaly. Pro nás je velká hrozba násilí v podobě industrializace a masovosti 

války, ale především hrozba ztráty osobního smyslu odvozená z reflexivity 

modernity. (Reflexivita je určující charakteristikou veškerého lidského jednání. 

V předmoderních společnostech je reflexivita omezena jen na reinterpretaci a 

objasňování tradice, že na časové škále strana „minulosti“ převažuje nad stranou 

„budoucnosti“. S nástupem modernity nabývá reflexivita odlišné podoby. Je 

uvedena do základny systémové reprodukce, a to tak, že myšlení a jednání se 

neustále vzájemně narušují a ovlivňují. Reflexivita moderního sociálního života 

spočívá ve faktu, že sociální praktiky jsou neustále ověřovány s přetvářeny pod 

vlivem nových informací o těchto praktikách, které tak mění jejich charakter. 

Reflexivita modernity podkopává rozum všude tam, kde je chápán jako získávání 

jistého vědění.). (Giddens 2003: 75-101)  

 

Pro modernitu je důležité to, že „její rizika mohou být oceněna na základě 

vědění o potenciálních nebezpečích, což je pohled, v němž pojmy jako štěstěna 

většinou přetrvávají jako marginální formy pověr.“ (Giddens 2003: cit.str.100) 

Pokud uznáme existenci jakéhokoliv rizika, prožíváme ho pak jinak než za 

okolnosti, kde převládá pojem štěstí. Pokud jsme smířeni s tím, že riziko může 

nastat, snažíme se mu zpravidla vyhnout. A k tomu pak můžeme používat již 

několikrát zmíněné praktiky jako je víra v osobní talismany, rituály a obecně známe 

pověrečné činnosti. Dokonce ani tam, kde vliv tradičního náboženství zeslábl, 

pojem osudu a štěstí zcela nevymizel. 
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KULT, RITUÁL A RUTINA 

 

Náboženské jevy se dělí na dvě základní kategorie: víru a rituály. První se 

týká názorů a spočívá v obrazných představách, druhé jsou předem určené způsoby 

chování. Každá víra předpokládá klasifikaci všech reálných i ideálních věcí do dvou 

tříd: profánní a sakrální. Podle Durkheima tyto dvě kategorie lidé odjakživa chápali 

jako řádově odlišné, jako dva světy, které spolu nemají nic společného. Za sakrální 

nemůžeme považovat pouze personifikované bytosti jimž říkáme bohové nebo 

duchové, posvátná pro nás může být i skála, nebo kamínek, nebo panenka- zkrátka 

jakákoli věc. Tuto vlastnost pak může mít i rituál. Asi každý, kdo někdy skutečně 

praktikoval nějaké náboženství ví, že tím, co probouzí pocity radosti, vnitřního 

klidu, nadšení je kult. Kult je soubor pravidelně opakovaných rituálů. Kult působí 

vždy a nezáleží na tom zda se sestává z materiální činnosti nebo duševních 

pochodů. (Durkheim 2002: 31-56)  

 

Ritualizace však nesouvisí pouze s náboženstvím, ale také s výše zmíněnou 

rutinizací života. Tlak rutiny činí člověka méně odolným pro řešení nečekaných 

událostí, což pak řeší tím, že hledá oporu a přízeň u „nadpřirozených“ mocí. Každý 

snad zná pocit úzkosti, když se mu jeho rutinní řád nějakým způsobem otřese. A 

právě v tomto okamžiku se člověk snaží chopit něčeho, čemu může důvěřovat. 

Význam rutinních činností pramení ze všeobecného respektu, či dokonce úcty 

k tradici a ze spojení tradice s rituálem. Rituál má často charakter nátlaku, ale 

přináší hluboké uspokojení, neboť daný soubor praktik naplňuje posvátným 

rozměrem. I ty nejpodivnější rituály odrážejí nějakou lidskou potřebu, jednu ze 

stránek života, ať již individuálního nebo společenského. Důvody, kterými je věřící 

ospravedlňuje sám před sebou, mohou být však podivné až mylné. (Giddens 2003: 

75-101)  

 

Každý člověk má svoje posvátné bytosti druhého řádu (z profánní sféry), 

vytvořené k vlastnímu obrazu a úzce spjaté s jeho intimním životem a osudem. 

Těmito bytostmi jsou individuální totem, talisman, ochranný předek atd. Tyto 

předměty jsou také předměty rituálů, které může každý vykonat sám, nezávisle na 
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jakékoliv skupině. Jsou tedy prvotní formou individuálního kultu. Tento kult je 

samozřejmě velmi primitivní, ale souvisí to s tím, jak se lidé stále více odpoutávají 

od kolektivního náboženství. Neznamená to však, že by lidé necítili potřebu 

kolektivní sounáležitosti. Jen toto shromažďování se už neděje pod záminkou 

náboženského uctívání, ale přesunul se do profánní sféry měst.  

  

POZNATKY O STAVU SEKULARIZACE A POVĚRČIVOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 

 

Česká republika by se podle několika průzkumů z konce 20. století mohla 

považovat za společnost, kde náboženství a církev hrají velmi malou roli a jedná se 

proto o společnost sekularizovanou. Pro srovnání jen velice malé procento lidí 

uvedlo, že pravidelně chodí do kostela, zatímco v USA, Rakousku či v Irsku jde o 

čísla mnohem větší. Také výsledky Sčítání lidu z roku 20015 ukázaly, že jen třetina 

Čechů se hlásí k nějaké víře. I když by se na základě těchto statistik dalo tvrdit, že 

jsme vysoce sekularizovaná společnost, není to tak docela pravda. Je totiž zapotřebí 

rozlišovat tradiční organizované náboženství a víru v nadpřirozeno. A dokonce 

odmítnutí osvědčené víry podávané církvemi po tisíciletí totiž pověrám a pavěrám 

otevírá prostor. Jak jsem již uvedla výše, lidé nemusejí chodit do kostela a hlásit se 

k organizovanému náboženskému vyznání, ale místo toho mohou být pověrčiví a  

můžou si nechat vykládat karty či číst v novinách horoskopy a věřit, že z postavení 

hvězd lze vyčíst vlastní budoucnost. I to se totiž potvrdilo ve výše zmiňovaném 

výzkumu. Sebraná data naznačují, že zde existují dvě základní duchovní orientace: 

křesťanství na jedné straně a na druhé straně netradiční víra v nadpřirozeno. (ta by 

se nejspíš dala nazvat slovem "okultimus").“Výsledky výzkumu tak odpovídají 

teoriím, které rozlišují dvě základní vize reality v evropské civilizaci: křesťanství a 

moderní pojetí racionální vědy na straně jedné, mystické proudy sahající od 

gnosticismu, magie a hermeneutiky po moderní okultismus na straně druhé.Ukázalo 

se totiž, že plných 66 % lidí ve výzkumu věřilo, že někteří věštci mají schopnost 

předvídat budoucnost a 45 % respondentů věřilo v účinnost amuletů a v horoskopy. 

Výše vzdělání přitom nehrála roli a na rozdíl od tradičního křesťanství to byli 

především mladší lidé, kdo byl ochotný věřit ve věštce, amulety či horoskopy. Zdá se 

                                                 
5 Český statistický úřad, informace o sčítání lidu.[cit. 14.6.2008] dostupné z  <www.czso.cz> 
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tedy, že spolu s tím, jak se česká společnost odklání od tradičního křesťanství, nešíří 

se atheismus, ale roste zájem o alternativní duchovní nauky. Tím se ovšem otvírá 

celá škála nových otázek, které se týkají souvislosti mezi netradičním náboženstvím 

a morálními a sociálními postoji a psychologickou orientací lidí.“ (Hamplová 2003: 

online) A proto zaměříme-li svou pozornost na netradiční víru v nadpřirozeno, ne 

na to, zda lidé chodí do kostela, nelze Českou republiku v žádném případě 

charakterizovat jako  společnost opírající se pouze o  rozum a vědecké poznatky. 

 

Naopak Drápal ve svém článku zase uvádí, že lidé podléhají pověrám díky 

sebeklamu. Podle něj spousta lidí tvrdí, že „ničemu nevěří“ a považuje se za ty 

osvícené, kteří se nenechají ovládnout iracionálnem. Pokud se však ocitnou před 

důležitým rozhodnutím, hledají pomoc v astrologických poradnách různých 

periodik, nebo si do kabelky přibalí nějaký ten talisman. Podle Drápala nestojí za 

tímto sebeklamným postojem víra v jasně pojmenovatelné pevné hodnoty 

(doprovázená ochotou je sdílet a prosazovat), ale touha něčemu věřit spojená s  

neinformovaností. (Drápal 2007: str.1)  

 

Jiný autor považuje sedmičky a další pověry - černé kočky, žebříky a 

hozenou sůl za rameno – za nesmyslné a ve svém článku víru v ně zlehčuje. Podle 

něj možná budou manželství ze 7.7. dokonce úspěšnější než jiná. Téměř jistě totiž 

budou ušetřena hádek kvůli tomu, že by jeden z partnerů (čti muž) zapomněl na tak 

dobře zapamatovatelné výročí. (Markovič 2007: online) 

 

Podle průzkumu renomované agentury Marketagent.com, které se v Česku, 

Německu, Švýcarsku a Rakousku zúčastnilo šest tisíc respondentů, jsou Češi 

nejpověrčivějším národem střední Evropy. Jsme velice náchylní k různým 

podivným okultním vědám, horoskopům a věštění. Téměř každý druhý Čech věří, 

že přeběhnutí černé kočky přes cestu přináší neštěstí, naopak nález čtyřlístku 

štěstí.Ve studii vyšlo najevo, že „v Česku přiznalo výrazný sklon k pověrčivosti 46,8 

procenta dotázaných, ve Švýcarsku jen 23,5, v Německu 30,9 a v Rakousku 32 

procent.“ (Kerles 2007: 1-4) 
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Českobudějovický psycholog Rostislav Nesnídal, který porovnával své 

zkušenosti i ve Švýcarsku sám potvrzuje, že Česká republika má mimo jiné i 

prvenství v počtu horoskopů a inzerátů na vědmy, kartářky a astrology 

v periodikách. Podle něj by se tento fenomén dal vysvětlit hned několika důvody. 

Může to být slabá víra ve vlastní schopnosti a zároveň slabý pocit odpovědnosti za 

vlastní osud. Je faktem, že někteří lidé se snaží vysvětlovat své neúspěchy řízením 

nějaké vyšší moci, jejíž úmysly a činy nemohou změnit, ale nanejvýš za pomoci 

„okultních“ praktik ovlivnit. Dalším původcem vysoké pověrčivosti bývají 

prarodiče, kteří svým vnoučatům předávají své zkušenosti ohledně tradičních pověr. 

(Kerles 2007: 1-4)  

 

V České republice se vyskytuje také mnoho profesí zabývajících se oficiálně 

„nadpřirozenem“. Týká se to například vědem, astrologů, léčitelů či výrobců 

nejrůznějších talismanů. Lidé k nim totiž chodí pro radu nejen v intimních 

situacích, ale například i ve věcech ryze ekonomického charakteru. Podle mých 

zkušeností jsou lidé stále nespokojeni se svým životem a trpí obavami z 

budoucnosti. Návštěva vědmy pak pro ně představuje jakési povzbuzení. Jsme sice 

ateistickým národem, avšak ateismus zřejmě právě pověrám nahrává. (Pokorný 

2007: 1-5)  

 

Pak je tu samozřejmě spousta lidí, kteří na „nadpřirozeno“ nevěří, ale i ti se 

s pověrami setkávají. I když třeba ne osobně. Pověry mohou totiž ovlivnit psychiku 

ostatních lidí, kteří pak znejistí a ti více „racionálnější“ mohou jejich slabosti 

využít. V této souvislosti mohu uvést příklad s hotelovými pokoji s číslem 13 nebo 

dokonce s celými třináctými patry. Zatímco se najde mnoho lidí, kteří se raději do 

takového pokoje nenastěhují, může tato slabost pomoci druhé skupině lidí, kteří 

naopak nemusejí na rezervaci tak dlouho čekat a pokoj mají většinou k dispozici 

hned. Také pátku 13., kterého se bojí snad více než polovina národa, může mnoho 

lidí využít pro některé činnosti, kde budou mít převahu nad pověrčivými jedinci. 

 

NĚKTERÉ DRUHY POVĚRČIVOSTI   
 

Pověry se mohou vztahovat k  
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- předmětům: štěstí přinášejí maskoti, talismany, amulety, jetelový čtyřlístek, 

podkova, šupina ze štědrovečerního kapra, neštěstí naopak rozbité zrcadlo, 

rozsypaná sůl 

- číslům: šťastná sedmička, nešťastná třináctka 

- profesím: kominík nosící štěstí 

- údajným znamením osudu: padající hvězda, černá kočka přes cestu 

- barvám 

- představám o správném a nesprávném čase: pátek jako nešťastný den 

- způsobu lidského konání: vykročit pravou nohou, zaklepat na dřevo 

- snům (Brouček, Jeřábek 2007: 791) 

 

Pověry můžeme třídit skupinově na obecné (Jimiž nemusíme myslet ty 

celosvětové. I když při dnešním rychlém šíření informací po celém světě by se 

možná i takové pověry našly.), národní etnické (které v práci nazývám tradičními), 

regionální, skupinové (např.námořnické, letecké, cirkusácké, hornické...), 

mikroskupinové (např. rodinné, příbuzenské, sousedské ...) a individuální. 

Tématické třídění pověr je však značně problematické. (Scheufler 1996: 185-189)  

 

Nyní zde uvedu několik nejznámějších tradičních pověr. Jde podle mě 

především o víru, že některé konkrétní věci nám mohou přinést štěstí a dále o 

obecně známé pověrečné zvyky spojené se svatbou a s obdobím vánoc.  

 

Talismany 
  

Kolem nás existují věci, kterým přikládáme nějakou větší důležitost. Mezi 

ně patří talismany a amulety, které nosíme při sobě, protože jsme si s nimi jistější a 

věříme, že právě oni se podílejí na našem úspěchu. Každý z nás má snad takový 

předmět: nosíme jej s sebou, cítíme se s ním jistější, něco nám připomíná. Třeba to 

jsou fotky našich blízkých, nalezený čtyřlístek, ustřižený pramínek vlasů, přivezený 

kámen z dovolené, plyšová hračka… Slouží nejen jako připomínka hezkých 

okamžiků, ale vkládáme do nich naději, že nám pomůžou, přinesou štěstí či nás 

ochrání. 
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Slovo talisman pochází z arabštiny a znamená magicky zhotovený předmět, 

který přináší svému majiteli „štěstí“ pomocí svých domnělých magických účinků. 

Už od dávných časů je považován amulet a talisman za předmět obdarovaný 

magickou silou, který je schopen chránit. Amulety byly hojně používány v Egyptě 

kdy se přikládaly mrtvým do hrobky, aby jim zajistily bezproblémovou cestu 

posmrtným životem. Dnes mnozí nevidí rozdíl mezi amulety a talismany, ale 

esoterikové a odborná literatura rozlišují jejich odlišné působení především pak 

jejich funkce. (Brouček, Jeřábek 2007: 1044) 

 

Talisman má funkci prosperitní a amulet ochrannou. Některé předměty si 

uchovaly funkci talismanu i do 21. století (např. šupiny ze štědrovečerního kapra). 

Tyto symboly štěstí, jak bychom je mohli i nazvat mohou být i darované nebo 

nalezené předměty, které jedinci i kolektivy užívají jako maskoty při konkrétních 

událostech (zkoušky, sportovní zápasy...) (Brouček, Jeřábek 2007: 1044) Původně 

byly amulety předměty přírodního původu, které měly ochraňovat. Mezi amulety 

mohl patřit čtyřlístek, léčivé bylinky, přírodní minerály, medvědí dráp apod. V 

dnešní době se používají amulety především v podobě přívěsků a kamenů. Ty jsou 

nošeny především proto, aby ochraňovaly či odsouvaly nepříjemné záležitosti. 

Amulet tak symbolizuje naději, kterou do něj vkládá nositel. Talismanem však 

může být prakticky cokoliv, jeho posláním přinášet štěstí těm, kteří v něj věří. 

Předmět, který nosíme, tak může být spjat s konkrétním člověkem, 

nezapomenutelnou vzpomínkou či událostí. Talismanem bývaly kdysi figurky, 

rytiny na papíře, obrázky svatých apod. Říká se, že talismany, které jsou vyrobeny 

individuálně, mají největší moc. Koneckonců vše, co je originální a neobvyklé, má 

své kouzlo.  

 

A dokonce i z psychologického hlediska je prý dobře, že nějaký talisman či 

amulet vlastníme, protože naše podvědomí je pak naladěno na příznivější události a 

okolnosti, které nás potkají. 
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Tradiční svatební pověry 
 

Jedny z nejznámějších a stále nejrozšířenějších pověr jsou ty svatební. Na 

základě níže provedených rozhovorů se mi potvrdilo, že téměř všichni dotazovaní si 

v souvislosti s pověrami vzpomněli na ty tradiční svatební. Tradice a zvyky se však 

liší podle krajů, náboženství i věku snoubenců. Řada pověr a zvyků přetrvalo z 

minulosti a jsou stále aktuální.  

 

- Dodnes se traduje, že nevěsta by měla mít v den svatby něco nového 

(symbol nového života), něco starého (např. rodinný šperk, závoj), něco 

vypůjčeného, nejlépe od nejbližší přítelkyně. 

 

-  Novomanželé bývají po svatebním obřadu zasypáni rýži – ta značí plodnost 

a bohaté potomstvo. Nevěsta po obřadu také hází kytici otočená zády ke 

svatebčanům. Věří se, že dívka, která kytici chytí se do roka vdá. Kytice by 

neměla upadnout, protože jedině tak zaručuje manželům štěstí.  

 

- Svatební hostina je také  spjata s řadou tradic. Před vstupem do restaurace 

musí například nevěsta říci své nové příjmení. Následuje rozbití talíře a jeho 

zametání oběma novomanželi. Poukazuje tak na budoucí harmonické 

soužití, vzájemnou spolupráci, sehranost a harmonii vztahu. Podle pověr 

střepy také přinášejí štěstí. Během hostiny dochází i k přenášení nevěsty 

přes práh a pojídání z jednoho talíře. Novomanželé se vzájemně krmí z 

jednoho talíře. Společné pojídání např. polévky na svatební hostině má 

symbolizovat jejich spolupráci. Další symbolika představuje to, že si oba 

budou brát a ukrajovat ze stejného krajíce rovným dílem. Tradice unášení 

nevěsty se rozšířila z Moravy. V průběhu hostiny má být nevěsta unesena a 

následně hledána a vykoupena ženichem.    

 

- V některých krajích se přivazuje ženichovi na nohu koule. Uvázaná koule 

totiž symbolizuje vzájemné nastávající soužití. Nevěsta se pokouší řetěz 

přepilovat nebo vykoupit klíč.  
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- Loučení se svobodou si dnes také nenechá ujít žádný ženich. Vždyť svatba a 

svoboda se musí s kamarády řádně zapít. Kamarádi tady jsou také od toho, 

aby se podělili o „zaručené” rady do manželského života. Na loučení se 

svobodou, tak jak ho známe dnes, bývá většinou ženám vstup zakázán.  

 

- Ženich přenáší nevěstu přes práh společného domova proto, aby tak ochránil 

domov před zlými duchy a zároveň poukázal na novou společnou cestu 

životem. Neudržíte se a budete při obřadu plakat? Nevadí, slzy prý také 

přinášejí štěstí.  

 

- Svatební koláčky se rozdávají příbuzným, přátelům a sousedům a jsou 

zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky by měli mít nejméně tři 

různé náplně a jsou považovány za vizitku kuchařského umění nevěsty. 

 

- A v neposlední řadě málokdo si svatbu plánuje na pátek 13. nebo co hůř na 

květen. Díky pověře „Svatba v máji, do roka máry. 6 

 

Tradiční vánoční pověry  
 

Podobné zvyky, které doprovázejí svatby se vyskytují a stále v některých rodinách 

provozují i o vánocích. 

 

- Rozžhavený kousek olova se vlije do vody. Vznikne tak odlitek velmi 

abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek 

podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká.  

 

- Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, ale kolmo na osu, napříč. 

pokud má vnitřní část s jádry podobu hvězdy, sejdou se všichni za rok ve 

zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce 

onemocní, nebo zemře.  

 

                                                 
6 Převzato z < http://www.mineralfit.cz> 
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- Do rozpůlených skořápek vlašských ořechů se nakapaným voskem upevní 

vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se 

nechají plout po vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a 

nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se také lodička drží při kraji 

nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke 

středu nádoby, vydá se do světa.  

 

- Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se 

nemohou dočkat se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke 

společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda. 

 

- Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do 

roka zemře. 

 

- Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, 

zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou. 

 

- Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají 

přinést všem po celý rok dostatek peněz. Ty se následně vkládají i do 

peněženky, kde zůstávají po celý rok, aby přinášeli bohatství. 

 

- U Štědrovečerní večeře se chystá o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta, 

pod talíř se schovává zlatý penízek, nebo šupinky z kapra pro štěstí, aby se 

nás držely peníze a od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo 

bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do roka zemře. 

 

Uvedu zde ještě několik zastaralých tradičních pověr pro srovnání, protože s těmito 

se dnes opravdu potkáme málo kdy. 

 

Co přináší smůlu?  

- před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak myši dílo zničily  

- na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal  



- 27 -  

- na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu  

- na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované psaní, jinak by to 

mohlo znamenat rozchod  

 

Co přináší štěstí? 

- když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci  

- čerstvý chléb upečený 25.12. a čerstvá vejce snesená 25.12 - mají kouzelnou 

moc  

- Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu 

- Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí 

- Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek 

- Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim7 

 

A dvě nejznámější Novoroční pověry 

- Na svátečním novoročním stole by neměla chybět čočka, aby se 

rozmnožovaly peníze. 

- „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“  

 

OBLASTI  LIDSKÉ ČINNOSTI SE ZNÁMÝM VÝSKYTEM  POVĚRČIVOSTI  
 

Nyní bych se ráda zmínila o skupinách a sférách lidské činnosti, kde se 

s pověrčivostí můžeme setkat nejčastěji. Tyto oblasti se také kryjí s pojmem 

„riziková prostředí“, o které jsem se zmiňovala výše (v kapitole: ZDROJE  DŮVĚRY A 

RIZIK). 

 

Je jasné, že ta odvětví společnosti, kde lidé přicházejí častěji do kontaktu s 

„náhodou“ nebo s tzv. „osudem“ budou více náchylnější k odklonu od racionality 

moderního světa. Nikdo, kdo se realizuje v prostředí plném stresů a závislém na 

náhodách, se nemůže cítit stoprocentně imunní vůči pověrám a magickým úkonům. 

Do takových oblastí můžeme počítat sportovní utkání všeho druhu. Ke kterému se 

                                                 
7 Převzato z  < http://www.stripky.cz> 
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posléze vrátím i s podklady a výpověďmi některých sportovců. Jistě se 

s pověrčivostí setkáme i u studentů, kteří se zejména před důležitými zkouškami 

obracejí pro pomoc ke svým „šťastným“ předmětům a rituálům. Tuto skupinu budu 

dále více zkoumat v praktické části mé práce, kde vypíši jejich názory na toto téma. 

Pověrčivost také nalezneme u některých povolání, která jsou riskantní, pozitivní 

výsledek není vždy zaručen a nejedná se zde o exaktní činnosti. 

 

Faktory ovlivňující pověrčivost 
 

Obsah pověry -  

Pokud se vztahuje ke konkrétní činnosti a je obecně známá, může ji věřit více lidí 

(např.svatební). Jedná-li se však o individuálně vytvořené pověry spojené například 

se zaměstnáním, nebo jinou osobní činností, dodržuje ji pouze sám dotyčný či celý 

kolektiv. 

 

Náboženské vyznání uživatele -  

Lidé, kteří náležejí do církve jednoho se světových náboženství, samozřejmě 

náchylní k pověrám nejsou, neboť je považují za pohanské. 

 

Původ a bydliště uživatele -  

Je známé, že u lidí z vesnic se i dnes vyskytují tradiční pověry spojené 

s nejrůznějšími svátky, ale i s běžnou každodenní činností. Narozdíl od života ve 

městě, kde rychlý způsob života nenapomáhá k udržování tradičních zvyků. Lidé na 

venkově bývají také více vstřícnější a otevřenější, mladí lidé a lidé ve městech své 

vyznání i víru většinou skrývají. 

 

Zaměstnání a sociální postavení uživatele -  

Jak již bylo výše zmíněno některá zaměstnání více spojená s „náhodou“ podporují 

v lidech touhu nějakým způsobem si tzv. „osud“ naklonit.  
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Věk uživatele -  

Zdá se, že starší lidé tíhnou k dodržování tradičních pověr více, než ti mladí. Může 

to být dáno například tím, že jsou otevřenější k těmto otázkám, kdežto mladí lidé se 

k otázce pověrčivosti moc nevyjadřují. 

 

Příklady skupin 
 
 
Studenti - 

Studentský život je specifický mnoha faktory nejistoty a častými krizovými 

okamžiky v podobě velkých zkoušek. Na jejich úspěšném zvládnutí spočívá velká 

část krátkodobé i dlouhodobé úspěšnosti ve studiu. To způsobuje veliký stres a 

psychické vypětí, zvláště pokud se jedná o psychicky slabšího jedince. Celé 

studium provází obrovské množství informací, které se musí mladý člověk v krátké 

době naučit. Ve většině případů, pokud se nejedná o nadaného jedince, nebo pokud 

si studium nerozloží do většího časového úseku, je téměř nemožné naučit se 

precizně úplně všechny informace o daném tématu. Student většinou dopředu ví, že 

neumí na sto procent veškerou látku a musí se spolehnout na danou situaci a 

například na výběr otázky až u samotné zkoušky. Není divu, že se mu může zdát, že 

jde pak už jen o „štěstí“ a že toto by si mohl nějakým způsobem naklonit. Následně 

se může přiklonit k nejrůznějším tradičním praktikám přivolávajícím štěstí, či se 

alespoň vyvaruje situacím, které údajně přinášejí smůlu. Někteří si postupem času 

vytvoří vlastní rituály nebo talismany, o kterých jsou přesvědčeni, že jim nějakým 

způsobem pomohou naklonit si „osud“. U většiny rozumě uvažujících lidí se tyto 

praktiky nepřemění v bezduchou posedlost a pokud by nějakou „předepsanou“ 

činnost zapomněli vykonat, nepovede to k jejich naprostému zhroucení. Někdy je 

však možné, že se jim jejich výkon pak nepovede tak dobře, díky špatnému 

psychickému stavu. 

 

Sportovci - 

Je známé, že například hokejisté se před utkáním o pohár, tomuto předmětu zdaleka 

vyhýbají, neboť věří, že by jim přinesl při zápase smůlu. Také spousta sportovců i 

trenérů již v minulosti přiznalo, že před zápasem mají své osobní rituály, bez jejichž 
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vykonání by „jistě“ zápas prohráli. Nehledě na talismany, které si berou s sebou 

třeba i na místo souboje. Jan Jaroch v Deníku sport uveřejnil interwiev s několika 

tenisty, kteří se mu svěřili se svými zkušenostmi s pověrčivostí. Například si 

objednávají vždy stejný hotel, stejné jídlo a berou si na sebe stejné oblečení, které 

měli při minulém vítězném zápase. Mezi nejtradičnější věci, které nesou štěstí, patří 

vyžádání si stejného tenisáku po podařeném vítězném míčku. Pokud bychom se 

konkrétně nad tímto rituálem zamysleli, není zcela  výhodný. Míček je již použitý z 

předchozí výměny a tolik neletí. Akt sám však podle tenistů dokáže hráče dostat do 

psychické pohody a ten pak podává skvělé výkony. Smůlu prý nese také stoupnutí 

na čáru mezi výměnami. Někdo je tak pověrčivý, že o svých rituálech odmítá i 

mluvit. (Jaroch 2005) 

 

Umělci - 

S pověrčivostí se setkáváme například i mezi herci. Na scéně se například dle jejich 

pověr nesmějí používat peníze, živé květiny a zelená barva. Podle některých pověr 

by mělo být divadlo jeden den v týdnu zavřené, aby v něm mohli hrát duchové. 

(Klevisová 2005: online)  

 

Hráči -  

Podobně jako u sportovců se s pověrami setkáme i u ostatních soutěžních her. 

Počínaje televizními pořady až po hazardní hráče, kteří si pro štěstí berou různé 

talismany a chovají se dle svých předepsaných zvyků, aby  se jim hra podařila. 

 

Řidiči z povolání  - 

Každý jsme již potkal nákladní automobil za jejichž čelním oknem se k sobě tulili 

nejrůznější plyšové postavy či křížek pro štěstí. Setkávám se také s lidmi v okolí, 

kteří i ve svých osobních automobilech vozí nejrůznější panáčky, o kterých si 

myslí, že jim přinesou štěstí a šťastnou a bezpečnou cestu.  Také piloti letadel mají 

své pověry. Před startem například prý pečlivě poplivou knipl. Plivání pro štěstí má 

však také pradávný původ. Pochází z doby, kdy slina byla symbolickým obětním 

darem lidské duše bohům. Je také známo, že pověrčiví letci se nikdy před letem 

nenechají fotografovat. (Klevisová 2005: online) 
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ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 
 
 

V teoretické části jsem se snažila zdokumentovat zdroje, druhy a příčiny 

pověrčivosti a její charakteristické rysy. Dále jsem popsala tradiční a moderní 

společnost a jejich pohled na  pověry a snažila se popsat pověrčivost v Čechách 

jako protiklad k náboženské víře. Do práce jsem vložila i otázku médií a jejich vlivu 

na moderní lidi a jejich vnímání tradic. Do zbylých kapitol jsem vložila 

sociologickou úvahu nad otázkou lidské důvěry k okolnímu prostředí, kterou 

moderní doba a instituce velice ovlivňují a přetváří. Zároveň je však důvěra 

základní podmínkou pro fungování  moderních institucí.  

 

Z těchto myšlenek by se dále nechala rozvinout teze o české společnosti, 

která nemusí být sekularizovanou společností jen z hlediska náboženství, ale také 

z hlediska slabé důvěry v moderní instituce, o čemž se zmiňuji výše. Což může být 

také jeden z významných zdrojů růstu pověrečného a předsudečného myšlení. 

Rozvinutí této teze by vyžadovalo hlubší znalosti z více vědních oborů, ale dále by 

pak mohlo posloužit například jako námět k navazující diplomové práci. 

 
 
 III. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 
 

Moderní člověk, i přes svůj proklamovaný ateismus a moderní vzdělanost, má 

své vlastní osobní náboženství se svými mýty, symboly, talismany a rituály, které 

mohou být ostatním lidem nesrozumitelné, ale jemu pomáhají vyrovnat se 

s dnešním složitým světem. Lidé jsou  společností vychováváni a vzděláváni tak, 

aby věřili jen vysvětlitelným příčinám, každodenní zkušenost je však může dovést 

až k nejistotě a pocitu bezmocnosti. Přestanou důvěřovat tlaku okolí a začne hledat 

vysvětlení a pomoc v tradičních praktikách (orientacích). V následujícím 

empirickém výzkumu bych ráda zjistila postoje studentů k danému tématu a ráda 

bych doložila, že i přes to, že si to člověk často neuvědomuje v určitých rizikových 

situacích se k jistých pověrečným praktikám  přikloní. 
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� Obracejí se studenti v krizových chvílích k rituálům, pověrám a 

talismanům?  

� Odkud studenti tyto pověry získávají? Je pověrčivost ovlivněna v procesu 

primární socializace a vlastní zkušeností nebo má i jiné zdroje? 

� S jakými typy pověr se studenti setkávají nejvíce? 

� Co jim pověry a víra v talismany přináší?  

� V jakém prostředí a v jakých situacích se s těmito jevy setkávají nejvíce a 

jak reflektují stav pověr ve společnosti s vlastní náchylností k pověrám? 

 

VI. METODOLOGIE 

 

Empirická část je zaměřená na studium vybrané skupiny lidí. Na základě 

rozhovoru s návodem a s otevřenými otázkami jsem se pokusila zobecnit a 

představit typy reakcí na otázky ztráty důvěry v moderní prostředí a hledání 

subjektivních jistot pomocí pověrčivosti.  

 

METODOLOGICKÝ  PŘÍSTUP 

 

Použila jsem kvalitativní přístup, který se v sociálních vědách zaměřuje na 

to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Podle jiných 

kritérií může být kvalitativní výzkum označován jako takový výzkum, který 

neužívá statistických metod a technik. Pokusím se o interpretaci pohledů subjektů 

na zkoumaný předmět. Upřednostňuji otevřené a polostrukturované výzkumné 

plány, analýza bude vycházet z velkého množství informací o malém počtu jedinců. 

Úkolem tohoto kvalitativního výzkumu je vytvořit praktický obraz zkoumaného 

předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů situace interpretují a zpracování 

těchto interpretací. (Surinek, Komárková, Kašpárková 2001: str. 26) 

 

Pro kvalitativní přístup jsem se rozhodla z toho důvodu, že pro získání 

potřebných informací k mé práci je zapotřebí vyslechnout pomocí otevřených 

otázek několik lidí a prozkoumat jejich názor na dané téma více do hloubky. A to 

především v uvolněné atmosféře. Při použití kvantitativní metody by získaná data 
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byla neosobní a dotazovaní by mohli k otázkám přistupovat chladně a povrchně. 

V neposlední řadě by zpracování takto získaných dat bylo velmi obtížné a 

zdlouhavé. 

 

Sběr dat 

 

Použiji již výše zmíněný rozhovor s návodem, který mi pomůže udržet 

zaměření rozhovoru, ale zároveň dovoluje dotazovanému uplatnit vlastní 

perspektivy  a zkušenosti. Spoléhám se také na to, že se od dotazovaných tímto 

způsobem dozvím i konkrétní příběhy, zážitky a popis vlastních rituálů či konkrétní 

podobu talismanů. Předem jsem si stanovila okruhy otázek, na které potřebuji znát 

názory studentů. Doplňující podotázky jsem používala dle situace a například při 

vychýlení od tématu. Jistá nevýhoda tohoto byla  dána tím, že různým 

respondentům jsem pokládala stejně formulované otázky, ale v jiném prostředí a za 

jiných okolností. Rozhovory také nebudu moci zopakovat, neboť by v takovém 

případě respondenti již předem věděli záměr mého výzkumu a neodpovídali by 

stejně jako poprvé. Tento typ rozhovoru však omezuje možnost brát v úvahu 

individuální rozdíly a okolnosti a zároveň omezuje i varietu poskytovaných 

informací. (Hendl 2005) 

 

VÝBĚR A DEFINICE VZORKU 

 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala studenty pražských vysokých škol, se 

zaměřením na humanitní vědy. Všichni dotazovaní žijí stále nebo přechodně 

v Praze a jsou ve věku od 20 do 25 let. Celkem jsem oslovila 20 studentů (7 mužů a 

13 žen). 

 

Na tuto skupinu se zaměřuji z několika důvodů. Především jsou to moji 

vrstevníci a proto si dovolím tvrdit, že porozumím jejich názorům. Dále jsou to 

vysokoškolští studenti, u kterých se předpokládá, že dokáží jasně formulovat své 

myšlenky a na toto téma již mají vyhraněný nějaký názor. Je to mladá generace, 

která již není tolik ovlivněna křesťanským náboženstvím (jako minulé generace) a 
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dovolím si tvrdit, že již vyrůstali v sekularizované společnosti. A v neposlední řadě 

jsou to nositelé moderního vědění. 

 

Zaměřovala jsem se především na jejich zátěžové situace, jako jsou důležité 

zkoušky a jejich vyrovnávání se s nejistotou budoucího. Dále na vliv z okolí a na 

konkrétní podobu jejich pověr. Tímto směrem jsme vedla i doplňující a 

povzbuzující podotázky. 

 

METODY VYHODNOCOVÁNÍ A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 

 

Vyhodnocení rozhovorů jsem provedla přepsáním získaných informací do 

písemné podoby a zhodnocení těchto výsledků. Zároveň mi jednotlivé výpovědi 

pomohly poskytnout odpovědi na dané výzkumné otázky. Z výsledků jsem se dále 

snažila rozpoznat a popsat jednotlivé typy reakcí na zadané téma podle konkrétních 

odpovědí a způsobu chování. Dále jsem taky načrtla konkrétní typy pověr a popis 

zkušeností s pověrčivostí u této skupiny lidí.   

 

HODNOCENÍ KVALITY VÝZKUMU 

 

Kvalitu výzkumu jsem se snažila ovlivnit výběrem respondentů, kteří 

pocházejí z přesně definované skupiny a také správným sledem a formulací otázek. 

Kvalita byla dále ovlivňována prostředím a aktivním přístupem dotazovaných. 

Snažila jsem se o uvolněnou atmosférou a do předem připravených otázek jsem se 

snažila moc nezasahovat. Spíše je jen doplňovat podotázkami a krátkými příklady.  

 

ETICKÉ  OTÁZKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU 

 

Před začátkem rozhovoru jsem se dotazovaného zeptala, zda si můžu jeho 

výpovědi nahrávat a v průběhu si dělat písemné poznámky. Předem jsem 

respondenta také krátce uvedla do tématu a vysvětlila mu, k čemu jeho výpovědi 

využiji. Předem jsem se s ním také dohodla, zda si přeje zůstat v anonymitě. Všem 

jsem následně nabídla kontakt a v případě zájmu se mi mohou ozvat a vyžádat si 
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výsledek mé práce. Prostředí výzkumu jsem se snažila vybírat tak, aby okolí 

nepůsobilo rušivě a nezpůsobovalo psychickou újmu účastníků.  

 

 

V. VÝZKUM POVĚRČIVOSTI U STUDENTŮ 

 

1) Setkáváte se v okolí s pověrčivostí? Myslíte, že se její výskyt mění s dobou? 

Přibývá nebo ubývá? 

 

První otázku jsem volila spíše obecnější aby měli respondenti možnost 

seznámit se s tématem a uvědomit si o čem vlastně bude následující rozhovor. 

Téměř všichni připustili, že s tématem pověrčivosti se ve svém okolí setkávají. Co 

se týkalo frekventovanosti jejího výskytu, názory se začaly lišit. Například jedna 

dívka uvedla „s klasickými pověrami se setkávám jen velmi zřídka, myslím, že se 

spíš změnily na jakousi fámu z nedostatku ověřených a důvěryhodných informací“. 

Daleko větší procento dotázaných však odpovídalo ve smyslu, že s pověrami se 

setkávají často, neboť jim je připomínají rodiče, prarodiče i celá společnost díky 

médiím. Zároveň však nezapomínali většinou dodat, že je berou jen jako úsměvnou 

záležitost a hezkou rodinnou tradici, spíš než nějaký rodinný kult. 

 

Když jsme dále začali téma rozvíjet a zeptala jsem se zda podle jejich 

názoru pověr ve společnosti ubývá nebo přibývá následovaly různorodé odpovědi. 

Všichni se shodli na tom, že výskyt pověr i jejich samotné znění se postupem doby 

hodně mění, ale poté se začali výpovědi rozcházet v otázce úbytku. Jedna 

z odpovědí patřící do kategorie pověry ubývají byla následující „Pokud porovnáme 

výskyt v historii a dnes tak jich určitě ubylo, důkazem mohou být i čarodějnické 

procesy, které samozřejmě vymizely, ale dřív byly založeny vlastně taky na takové 

jakési pověře. S nástupem techniky a racionality do uvažování lidí se pověrčivost 

značně snížila, přesto si myslím, že více ovlivnitelní jedinci jim stále věří.“ Další 

myšlenky se také týkaly toho, že dnešní společnost je sekularizovaná a věda 

odhalila záhady, které dřív mohly být podkladem pro pověry. Dalším podnětem 

podporující ubývání pověr byl životní styl, zejména ten ve velkých městech, kde 
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podle respondentů žijí spíše mladší generace, které žijí mnohem rychlejší život a 

pověry už jim nic neříkají, ale prý je znají. Jeden z dotázaných dokonce pronesl, že 

„Rituály a pověry jsou jako taková starověká pohanská víra, která by se v dnešní 

době dala přirovnat i k jiným náboženstvím.“ 

 

Našli se však i lidé, kteří měli opačný názor a to, že pověr ve společnosti 

přibylo. „Myslím, že od středověku jich značně ubylo, ale pokud to porovnám 

s osvícenstvím, kde se věřilo jen vědě a ničemu jinému, tak bych řekla, že v poslední 

době přibylo lidí, kteří mají potřebu začít věřit něčemu ‚neracionálním“. Hodně 

sem začali přicházet spirituální praktiky z například z dálného východu.“ Zachytila 

jsem i jiný zajímavý názor a to, že pověr v dnešní době přibývá, jelikož si hodně 

lidí začalo vymýšlet své vlastní individuální praktiky, které by se daly vlastně 

přirovnat k tradičním pověrám. Dále jsme se také dostali k otázce soukromí, 

protože prý hodně lidí svůj sklon „něčemu“ věřit před ostatními skrývají a neradi se 

o tom baví. Jedna slečna si například myslí, že „většinou jsou lidé o sobě 

přesvědčeni, že na nic nevěří, ale stejně jsou v pátek 13. opatrnější, neradi prochází 

pod žebříkem atd. Racionální část má jasno, ale podvědomí si taky myslí svoje.“ 

 

2) Myslíte, že dnešní lidé ještě vůbec věří v pověry nebo jsou již zcela 

ovlivněni racionálním uvažováním? 

 

Tato otázka byla pouze jednou z doplňujících a chtěla jsem díky ní opatrně 

zjistit jaký názor mají dotazovaní na lidi, kteří tradiční pověry stále dodržují a 

předávají dál. Pouze malé procento lidí vypovědělo, že by u lidí naprosto převládlo 

racionální uvažovaní. Někdo popularitu pověr přikládal tomu, že lidé prostě mají 

rádi senzace. Někdo zas poukazoval na jejich tradiční charakter a připisoval jejich 

dodržování pouze starším lidem z vesnice. Jeden zajímavý názor zde uvedu: 

„Myslím, že lidé stále věří, přestože již uvažují hodně racionálně, ale pověra je 

podle mě buď svalování odpovědnosti nebo vkládání naděje do ‚osudu‘, víra, že se 

vše nějak vyřeší, že to ‚někdo‘ nebo ‚něco‘ rozhodne, je to asi takový způsob, jak se 

vyrovnat s nejistotami a negativním stavem společnosti a jako taková tu stále je a 

dlouho bude. Nemusíme se bát, že by s nástupem moderní civilizace vymizela.“ 
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Setkala jsem se také s myšlenkou, že racionální člověk už absolutně nemůže věřit 

tradičním pověrám týkajících se strašidel a přírody, neboť tyto záležitosti jsou už 

dávno vědecky vysvětleny. Když to shrnu nemůžu říct, že by mladí lidé, kteří mi na 

otázky odpovídali celkově odsuzovali pověry a lidi, kteří v ně věří, naopak mě mile 

překvapili jejich promyšlené odpovědi a zajímavé názory. 

 

3) Všímáte si například článků v novinách týkajících se pověr? Přikládáte jim 

nějakou pozornost?  

 

Konkrétně jsem se ptala na otázku médií a zda je tam podle jejich názoru 

věnována pověrám dostatečná pozornost, či naopak zbytečně přehnaná. To že by si 

zpráv o pověrčivosti v médiích někdo vůbec nevšiml se mi stalo jen v malém 

množství rozhovorů. V jednom případě to bylo díky názoru dotyčného, že podle něj 

už tomuto tématu společnost nevěnuje žádnou pozornost. I když v tomto případě si 

myslím, že dotazovaný špatně pochopil otázku a nesnažil se trochu se nad ní 

zamyslet. V ostatních případech se pak jednalo o to, že dotazovaní periodika 

pravidelně nečtou a o zprávy v jiných médiích se moc nezajímají. Nebylo to tedy 

tím, že by se podle nich veřejnost málo zmiňovala o daném tématu. 

 

Druhá skupina pak odpovídala kladně. Prý především kolem pátku 13. se 

v tiskovinách začnou objevovat články o neštěstích a tragédiích spojených s tímto 

dnem. „Všiml jsem si pověr ve zprávách především kolem pátku 13. Hlavně v tento 

den dává většina lidí svůj neúspěch za vinu tomuto datu, zejména, když se dočte i o 

jiných špatných událostech. Pověra spojená s tímto dnem je podle mě nejvíce 

dodržovaná a je jí přikládán největší význam.“ Také se prý díky „senzacechtivých 

novinářům se o pověrách dovídá i širší veřejnost a také se nám spousty pověr 

uchovalo v podvědomí“. I když na doplňující otázku, které další pověry má dotyčný 

na mysli, už mi nedokázal odpovědět. Také je to prý podle některých takové vděčné 

téma, které bude veřejnost pro pobavení zajímat vždycky, proto se v tiskovinách i 

v televizi vyskytuje relativně často. 
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Je vidět, že mladí lidé stále přicházejí do kontaktu s pověrčivostí. Všímají si 

ji jak ve svém okolí, tak i v médiích. Pro někoho je to zbytečnost a přežitek, pro 

někoho zajímavé zpestření, ale najdou se i tací co jim nějaký význam ve svém 

životě přikládají. Jednalo se zejména o již zmíněný „magický“ den pátek 13. 

Většina dotazovaných však při prvním mém náznaku o otázce osobní víry v tradiční 

pověry odpovídali, že v ně absolutně nevěří a všímají si článků o nich maximálně ze 

zvědavosti nebo z recese. Pouze dva dotazovaní uvedli, že zprávám o pověrách 

pozornost věnují, ale to záleží prý na konkrétní situaci a obsahu. Někdy je prý také 

zajímavé sledovat slet náhod a jak z nich novináři pak dělají senzaci. 

 

4) Myslíte, že v některém prostředí se pověry a talismany vyskytují více.  

 

U této otázky se odpovědi hodně shodovali. Téměř všichni dotazovaní bez 

váhání uvedli, že prostředí a situace vyžadující nějaké pověrečné praktiky se 

nejvíce vyskytují při studiu. Uvedli mi hned několik důležitých zkoušek (státnice, 

přijímací řízení, absolutorium...), které považují za hodně stresové a kde se podle 

nich stoprocentně pověry vyskytují. I v následujících otázkách se ponejvíce jejich 

odpovědi týkaly školy a stresových okamžiků v průběhu studia. 

 

Dalším prostředím, na kterém se shodli téměř všichni je sport a soutěže 

vůbec. Je to prý díky nejasnému výsledku a ‚náhodám‘, které se v průběhu her 

vyskytují. Téměř každý sportovec prý nějaký ten svůj osobní rituál nebo talisman 

má. Také prý hazardní hráči nebo sázkaři mají svá šťastná čísla či rituály, bez 

kterých by „jistě“ neměli své „štěstí ve hře“. 

 

Objevili se mi tu také názory, že své rituály a talismany mají i umělci a to 

jak herci, zpěváci tak i například ‚cirkusáci‘.  „Myslím, že s pověrčivostí se hodně 

setkávám u řidičů z povolání a to jak nákladních tak i osobních aut. Téměř všichni 

mají někde v kabině pověšený nějaký ten talisman, který je má chránit při dlouhých 

cestách..“ 
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Setkala jsem se však také se zajímavými odpověďmi jako, že se pověrčivost 

vyskytuje nejvíce v souvislosti se světovými náboženstvími nebo potom, že se týká 

především lidí, kteří věří v šamanismus, magii a jiným spirituálním činnostem. 

Lidé, kteří měli tyto názory pak za pověrčivost nepovažovali obyčejnou víru 

v talismany a tradiční praktiky. Myslím, že pověry spojovali jen s oficiálními 

církvemi a předepsanými rituály zaznamenanými v okultní literatuře. 

 

Jeden člověk mi také uvedl, že si myslí, že pověry se mohou vyskytovat i u 

vědců, kteří provádějí experimenty a přejí si aby jejich výsledek byl pozitivní. Zde 

se vlastnímu názoru vyhnu, neboť kromě samotných vědců mi nikdo nedokáže 

potvrdit, zda tomu skutečně tak může být. 

 

5) Setkáváte se v rodině s prvky pověrčivosti? Měly na vás v tomhle směru 

vliv názory rodičů nebo prarodičů?  

 

Co se týkalo vlivu rodičů musím uznat, že naprosto všichni odpovídali 

kladně. Závěry se však lišily v tom, zda je v otázce pověrčivosti ovlivnily jejich 

názory pozitivně nebo negativně. Častá odpověď totiž byla, že „rodiče pověrčiví 

nikdy nebyli, a proto na mě v tomto směru vliv měli, neboť ani já pověrčivý nejsem.“ 

 

Ale setkala jsem se i s několika případy, kdy respondenti skutečně přiznali, 

že rodiče nebo hlavně prarodiče jsou nebo byli hodně pověrčiví a některé praktiky 

naučili i své děti. 

 

6) Pamatujete se zda jste jako děti měli s kamarády nebo i sami nějaké určité 

rituály?  

  

Podobně jako rodina měl i dětský kolektiv podle dotazovaných velký vliv na 

víru v pověrčivé praktiky. Naprosto všichni přiznali, že jako děti nějaké hry 

v podobě pověr měli. Někteří si sice už nevzpomněli na konkrétní podobu dětských 

rituálů, ale jiní rádi zavzpomínali. Jednalo se především o jakýsi nadpřirozený 

postih, který prý údajně stihne dotyčného, pokud nevykoná jednu z následujících 
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činností. Například se nesmělo vkročit na hranatý kanál, který by mohl přinést 

smůlu. Naopak kulatý kanál přinášel prý štěstí. Dále se děti navzájem povzbuzovali, 

aby nestoupali na spáry v chodnících, či jen na určité barvy šachové dlažby. Jednou 

z nevíce praktikovaných dětských pověr byla prý i chůze pouze po bílých plochách 

přechodu pro chodce. Někdo si dále vzpomněl, že na kanály musely vstupovat 

pouze pravou nohou a pokud to tak nebylo, věřili, že jim to přinese smůlu. Ze 

zvláštních a méně obvyklých pověr jsem vybrala tyto dvě: „Věřili jsme, že při 

zašlápnutí cizího nedopalku mu přineseme smůlu v životě.“ „Měli jsme ve třídě 

velice neoblíbeného chlapce a mezi děvčaty se tradovalo, že která na chodbě 

stoupne na spáru mezi dlaždicemi, musí si tohohle chlapce v budoucnu vzít za muže. 

Všechny jsme si pak dávaly pozor kam našlapujeme.“ 

 

Na tomto příkladě jsem chtěla ukázat, že nejen rodina, ale i kolektiv může mít 

vliv na utváření, rozvíjení a přenášení nejrůznějších pověr. Samozřejmě na těchto 

příkladech z dávného dětství nemůžu stavět žádné závěry, neboť se ve většině 

těchto případů jednalo více o dětské hry a říkanky, než o skutečnou víru 

v nadpřirozenou moc, která vám kladně zajistí žádanou budoucnost.  

 

7) Považujete za pověrčivost i čtení horoskopů? 

 

Podtéma s horoskopy jsem si zvolila především proto, že se s nimi 

v poslední době setkáváme téměř v každém médiu. Zhruba polovina lidí mi 

odpověděla, že čtení horoskopů za pověrčivost považuje. Někteří to rozvinuli, že 

pověrčivé je to pouze tehdy, pokud se jimi dotyčný i řídí, pokud si je čte jen pro 

zábavu, nemůže se tato činnost považovat za nějak zvláštní. Druhá polovina lidí 

nepřipustila, že by se mohlo jedna o nějaký druh pověry, neboť jim sami nevěřili a 

proto je považovali pouze za zábavnou rubriku v periodikách. 

 

8) Znáte své znamení v horoskopu? Přečtete si někdy svůj horoskop? Jaký 

význam mu přikládáte? 
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Všichni dotázaní znali své znamení astrologického zvěrokruhu. Je tedy 

patrné, že se s horoskopy někdy setkali všichni. Ti  více skeptičtí jedinci se přiznali, 

že si horoskop někdy přečtou pro zábavu, ale ve většině mu nepřikládají absolutně 

žádný význam. „Nečtu je od té doby, co jsem zjistila, že v každých novinách jsou 

horoskopy pro mé znamení diametrálně odlišné.“ „Myslím, že horoskopy píšou tak, 

aby se skoro vždy dalo něco vztáhnout na každého.“  „Horoskop si přečtu ráda, ale 

nevěřím mu. Spíš si myslím, že přečtení horoskopu může mít na člověka vliv, a proto 

se stává, že se horoskop ‚vyplnil‘.“ 

 

S některými jsem však vedla delší diskusi a bylo vidět, že téma horoskopů a 

předvídání budoucnosti je zajímá. Pár lidí vypovědělo, že se nezajímají pouze o 

takzvané „komerční horoskopy“, vyskytující se v periodikách, ale pokud by si 

nechali vystavit svůj osobní horoskop, zřejmě by mu nějaký význam přikládali. 

Zároveň také věří, že charakteristika znamení skutečně může ‚sedět‘ na konkrétního 

člověka. Většina jich také uvedla, že horoskop sleduje až zpětně a porovnává, zda 

se opravdu vyplnil. Některým se také stává, že pokud si přečtou něco pozitivního, 

může jim to přinést dobrou náladu, pokud je tam však něco negativního mohlo by 

jim to přinést i stres. Proto pokud je prý čeká nějaká důležitá událost, horoskop 

většina dopředu nečte, ze strachu z ovlivnění. 

 

9) Pokud si plánujete nějakou důležitou činnost do budoucna, necháte se 

někdy ovlivnit nepříznivým horoskopem? Nebo se po špatném dni podíváte 

na horoskop a řeknete si, že za vaše neúspěchy možná mohly „hvězdy“? 

 

Zde jsem vložila ještě podotázku týkající se ovlivnitelnosti dotazovaných. 

Avšak pouze dva lidé mi odpověděli, že by je předpověď v horoskopu mohla nějak 

ovlivnit v jejich naplánované činnosti. Mnohem více lidí už dopředu přiznalo, že 

horoskopy z tohoto důvodu nečtou s předstihem, neboť by bylo možné, že by je 

nějak ovlivnili. Nejvíce lidí se však k této otázce postavilo zcela racionálně a co se 

týká „komerčních horoskopů“ tak se jimi nikdy ovlivnit do budoucna nenechali a 

ani jim nepřikládají velkou pozornost, jak už jsem uvedla výše. S čímž souvisí i to, 
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že nikdo nepřiznal, že by zpětně po nevydařené události svaloval vinu na negativní 

horoskop. 

 

10) A necháte se v plánování činnosti ovlivnit datem?  

 

Pouze jeden člověk přiznal, že pokud má tu možnost tak si žádné důležití 

zkouška neplánuje na 13. Zbytek uvedl, že si kolikrát ani neuvědomí, že den má 

nějaké zvláštní datum a nepřikládají mu žádnou váhu. 

 

11) Věříte v některé z tradičních pověr? 

 

V této otázce mě především zajímaly tradiční pověry tj. obecně známé a 

předávané z generace na generaci. Nejprve jsem dotazovaným uvedla několik 

příkladů a poté jsem je nechala přemýšlet. Pouze dva z nich mi uvedli, že v žádnou 

takovou nevěří. Větší část respondentů mi velice racionálně vysvětlila, že pověrám 

zásadně nevěří, ale v zápětí někteří dodali, že jich hodně striktně dodržují protože 

prý „Proč to pokoušet?“ Našli se i tací, kteří se otevřeně přiznali, že tradičním 

pověrám věří a dodržují je, byli to zejména ti, na které měli hodně vliv rodiče či 

prarodiče, žijící na venkově. Někteří přiznali, že se jimi nechají ‚zlákat‘ jen před 

důležitou zkouškou.  

 

Nejvíce z těch, kteří nějakou pověru dodržují se shodlo na těchto: „Věřím, že 

šupina z vánočního kapra přináší peníze a proto ji nosím v peněžence. Věřím a 

dodržuji ty tradiční vánoční pověry. Také když jedu v autě a přeběhne mi černá 

kočka přes cestu, dávám si pak lepší pozor na cestu.“ „Věřím, že když vstanu pravou 

nohou, přinese to štěstí.“ Další se pak z obavy před nešťastnou událostí vyhýbají 

kanálům a často si poklepávají na zuby nebo na dřevo. To je prý jakási „úlitba 

osudu, aby člověk nebyl potrestán za chvástání.“ Samozřejmě nejzmiňovanější byl 

také čtyřlístek, jako talisman pro štěstí. Dále se zde objevila víra ve splnění přání, 

pokud dotyčný uviděl „padající hvězdu“ a někdo uvedl, že velice věří ve svá šťastná 

čísla.  
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12) Napadají Vás i jiné pověry, se kterými se ve svém okolí setkáváte? 

 

Zde uvedu i jiné pověry, na které si postupně lidé vzpomínali v průběhu 

dotazování. Jedná se jak o obecně známé tradiční pověry, tak i o některé méně 

známe, řekla bych spíše lokální.  

 

- Ten kdo má štěstí ve hře, bude mít neštěstí v lásce. 

- Ze  sportu - hokejový brankář si prý vždy poklepe tyče před začátkem utkání 

- Rozsypaná sůl prý přináší mrzutosti nebo smůlu. 

- Mezi ty šťastné talismany patří koňská podkova, u někoho je tato pověra 

dále rozšířena, že podkova se má zavěsit obráceně, aby se v ní štěstí drželo. 

- Pokud oslavenec sfoukne všechny svíčky na narozeninovém dortu najednou, 

může se těšit, že se mu splní jeho přání. 

- Polibek daný ženě na 1. května pod rozkvetlou třešní jí zajistí svěžest na 

další rok. 

- Zabít pavouka přináší smůlu. 

- Pokud přejde černá kočka přes cestu musím udělat 3 kroky zpět a plivat 

kolem sebe, jinak mi přinese neštěstí. 

- Při zahlídnutí zeleného trabanta se musí 3x povyskočit a přinese to prý 

štěstí. 

- Nevědomky si obléct něco naruby znamená úspěšný den. 

- Takzvané pískání v uchu prý znamená, že na vás někdo vzpomíná, myslí 

nebo vám zavolá. 

- Házení mincí do studny, kterými si zajišťujeme pěknou budoucnost. 

- Při potkání se s kominíkem se musíme dotknout knoflíku, jenž nám pak také 

přinese štěstí. 

- Rozbité zrcadlo přinese 7 let neštěstí. 

- Podejít žebřík přináší smůlu. 

- Zásadně se nevracet se do bytu, když už jsme ho jednou opustili, přinese to 

potom na celý den smůlu. 

- Narozdíl od černé kočky, ta zrzavá přináší štěstí. 

- Na cestu si brát do kapsy kousek chleba pro štěstí 
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- Před cestou se posadit, abychom dobře dojeli 

- Na „zlom vaz“ se neodpovídá a už vůbec ne „děkuji“ 

- Poplivání a nakopnutí pro štěstí před představením nebo jinou důležitou 

činností. 

 

Pak mi zde hodně lidí popisovalo vánoční a svatební pověry, kterým jsem 

však věnovala samostatnou kapitolu výše, proto je zde již rozepisovat nebudu. Na 

tomto výčtu je dobře vidět, že se tradiční lidové pověry z povědomí mladých lidí 

skutečně ještě nevytratily. Neuváděla jsem zda tyto konkrétní praktiky dotazovaní 

dodržují, protože to bylo značně individuální. Řekla bych, že se ve směs jedná o 

praktiky přinášející buď přímo štěstí nebo odvracející smůlu tzn. nepřízeň osudu. 

 

13) Máte nějaké osobní talismany? V jakých situacích a proč ho s sebou nosíte.  

 

Otázka osobních talismanů očividně dotazované také velmi zaujala podobně 

jako horoskopy. Je vidět, že tyto praktiky jsou jim přece jenom blíže. Celkově asi 

jen dva muži odpověděli, že nikdy žádný předem, o kterém by si mysleli, že jim 

dopomůže k pozitivním výsledků neměli. Ostatní se pak lišili jen v tom, zda svůj 

talisman mají schovaný doma, nebo ho nosí stále u sebe a nebo si ho s sebou berou 

jen na důležité schůzky.  

 

Na těchto výpovědích mohu dokázat, že většina dotazovaných bez váhání 

přiznala, že na zkoušky ve škole či na jiné zásadní schůzky si talisman berou a věří 

v jejich „moc“. „Ano mám stříbrný přívěšek se svým znamením zvěrokruhu. 

Opravdu věřím, že mi přináší štěstí.“ „U maturity jsem měla kamínek od rodičů a 

taky nosím v peněžence šupinu z vánočního kapra.“ „Mám prstýnek, který nosím na 

všechny důležité schůzky.“ „Mám kámen s očima Budhy, je to přívěšek přivezený 

z Nepálu jako dárek, ten nosím opravdu jen na nejdůležitější události.“ Další pak 

popisovali plyšová zvířata, oblíbené propisky a čtyřlístky. Je také zajímavé, že 

většina těchto předmětů se k majitelům dostala v podobě dárku, většinou od rodičů, 

nebo blízkých přátel. 
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14) Jste hodně nervózní, když si s sebou tento předmět zapomenete vzít? 

Myslíte, že to může váš výkon ovlivnit?  

 

Zde už se odpovědi velice lišili, neboť jedna část lidí odpovídala, že bez 

svého talismanu se opravdu cítí nervózně či se více bojí, že svůj výkon nepodají 

dostatečně dobře. Jiní mě však ujišťovali, že pokud svůj oblíbený předmět 

zapomenou doma, většinou si na něj vzpomenou až po zkoušce nebo vůbec a tudíž 

je to nijak neovlivní. „Pokud se jedná o důležitou událost, jsem trochu nesvá, ale ne 

nijak extra nervózní, myslím že to můj výkon nějak neovlivňuje.“ „Když je zapomenu 

doma, tak si na ně většinou vůbec u zkoušky nevzpomenu a je to dobře, jinak bych 

asi trochu znejistěla.“ „Ještě jsem si ho nezapomněla, ale určitě bych nervózní byla, 

na výkon by to snad vliv nemělo.“ Zbytek také dodával, že nejvíce věří sami sobě a 

proto je zapomenutý talisman nevyvede z míry. Také jsem se setkala s jedním 

velice zajímavým názorem, který toto téma pěkně zrekapituloval: “Každý člověk 

potřebuje v něco věřit, každý jsme jinak nervózní a uklidňujeme se jiným způsobem, 

pokud člověk věří v nějakou sílu talismanu je to dobře, protože ho to uklidní a může 

podat i lepší výkon, je to individuální, je to spíš o tom, jak získat jistotu, kterou 

prostě někdo hledá v talismanech.“ 

 

15) Máte nějaké osobní rituály?  

 

Podobně jako u talismanů i v této otázce mi ti, kteří nějaké rituály dodržují 

vysvětlili, že je používají jen v opravdu krizových situacích, u kterých předem 

neznají výsledek. Ten je také často závislý i na náhodě, a proto se ho snaží 

ovlivňovat. Musím však uznat, že daleko méně lidí používá nějaké rituály, než těch, 

kteří mají své talismany. 

 

Nejčastější praktikou je vstávání pravou nohou, ke které si někdo doplnil i 

překročení prahu pravou nohou. Hodně často se také dotazovaní po opuštění bytu 

již nevracejí zpět, i kdyby to znamenalo, že si něco zapomenou doma. Obě pohlaví 

také uvedla, že mají svůj oblíbený oděv, který si v důležitý den nezapomenou 

obléci. Většinou jde o oděv, ve kterém byla úspěšně složena poslední zkouška. Co 
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se týká oděvů, ještě mi asi dva lidé uvedli, že jim přináší štěstí, pokud si ráno 

oblečou nějaký spodní díl prádla naruby. Jedna slečna se také svěřila, že večer před 

zkouškou si pod polštář dá veškeré učební materiály, na kterých pak celou noc spí. 

Pánové se pak také přiznali, že provádějí nejrůznější rituály s holením. A nakonec 

jeden důkaz o používání rituálů  a důležitosti jakou jim mohou lidé přisuzovat. 

„Mám jeden soukromý pověrečný rituál, který ti nemůžu ani prozradit, jinak by mi 

určitě přestal fungovat. Používám ho v krizových situacích.“  

 

16) Jak zareagujete, když vám rituál nebo talisman nepomůže, jste ochotni ho 

opustit nebo zahodit? 

 

Zde se naopak opět projevila velká racionalita studentů, kteří mi téměř 

stejnými slovy odpověděli, že neúspěch nikdy nepřipisují talismanu ani rituálu. 

Všichni jsou si vědomi, že úspěch či neúspěch záleží hlavně na nich a že tyto 

praktiky, provozují hlavně pro povzbuzení a pro pocit jakési jistoty, že je jim „štěstí 

nakloněno“. Téměř nikdo se svého talismanu po neúspěšné zkoušce nezbavil. Pouze 

někteří uvedli, že příště už nevykonali před odchodem z domu tolik rituálů, když 

jim to minule nevyšlo. 

 

Samozřejmě se zde nesmím zapomenout zmínit i o těch, kteří svůj talisman 

ani rituál buď vůbec nemají, nebo ho nepoužívají jako podporu při krizových 

okamžicích. Tací mi pak na tuto otázku neměli co říct, bylo jich však jen minimum. 

 

17) Věříte ve vyplnění nebo nějaké poslání snů? Vyhledali jste již někdy snář, 

abyste se podívali, co váš sen znamenal? Myslíte, že vás ovlivní zlý sen, 

který se vám zdál před důležitou událostí?  

 

Co se týká otázky snů rozdělili se mi odpovědi zhruba do tří kategorií. První 

z nich, ti nejracionálnější lidi, tvrdili, že snům absolutně žádný význam 

nepřikládají, nebo je ihned zapomenou. Zajímavé je, že se vesměs jednalo i o lidi, 

kteří v předchozích otázkách odpovídali velice kladně. Je vidět, že otázka 

pověrčivosti je zde velice různorodá. 
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Do druhé skupiny bych zařadila podobné odpovědi jako do té předchozí, 

ovšem zde se mi dotazovaní více otevřeli a popřemýšleli nad význam snů.“Věřím 

tomu, že sny jsou obrazem toho, čeho se nejvíc bojíme, nebo co bychom si moc přáli 

..“ „Když se člověku něco zdá, je možné, že ho to ovlivní natolik, že se mu pak něco 

podobného i stane vlastní vinou.“ „Z psychologického hlediska nás to určitě 

ovlivňuje, protože pak máme i horší náladu..“ „Věřím, že sny jsou výsledkem něčeho 

o čem člověk přemýšlí a co ho trápí, aniž by si to plně uvědomoval.“ 

 

A do poslední kategorie jsem zařadila lidi, kteří mají se sny nějaké 

zkušenosti a občas jim i přisuzují nějakou hodnotu. Především šlo o zlé sny, které 

podle výpovědí mohou člověka natolik ovlivnit, že se to projeví i na jeho chování 

následující den, zvláště pokud ho čeká nějaká náročná situace. Dále se mi začali 

vyskytovat i názory na věšteckou schopnost některých lidí, která se může 

projevovat skrze sny. Tuto možnost připustili asi 4 dotazovaní. „Ano myslím, že sny 

mohou napovídat průběh budoucích událostí.“ „Věřím, že někteří lidé mají určité 

schopnosti, které si nedokážeme vysvětlit, proto částečně na vyplnění snu věřím.“  

 

Zeptala jsem se i na používání snářů a jaký význam přikládají jim.Se snářem 

přišla do styku více než polovina dotazovaných studentů. Avšak pouze malé 

množství z nich přikládalo nějaký význam, tomu co se o svém snu dočetli. Vesměs 

se spíš jednalo o zábavnou četbu, například s prarodiči.  

 

18) Dotazovala jsem se vás na rituály, talismany, tradiční pověry, horoskopy a 

sny,  napadá vás i jiný druh lidské činnosti, který by se dal považovat za 

pověrčivost? 

 

Na otázku co ještě, kromě výše zmíněných činností považují studenti za 

pověrčivou praktiku se mi odpovědi značně lišily. Dalo by se říct, že každý si 

vzpomněl na něco jiného. Uvádím zde ty nejzajímavější názory:  
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„Možná by někdo mohl za pověrčivost považovat i náboženství, vzniklo totiž 

podobně, z lidské nevědomosti a touhy po nějaké jistotě.“ "Zvyky a tradice při 

svatbách a narozeninách.“ „Předpovědi budoucích událostí, většení z ruky, výklad 

karet.“ „Možná i pranostiky.“ „Okultismus, magie, spiritismus, proklínání, 

zaklínání...“ „Léčitelství a vůbec celá  alternativní medicína.“ „Numerologie“ 

„Usuzování na minulé životy, například z životopisných dat..“ 

 

19) Myslíte si o sobě, že jste pověrčivý? 

 

U této poslední přímé otázky použiji konkrétní čísla. Přesně 15 lidí, mužů i 

žen, mi odpovědělo, že si o sobě myslí, že pověrčiví více méně jsou. Zbylých 5 pak 

o sobě prohlásilo, že radikálně ničemu takovému nevěří. Je však zajímavé, že i mezi 

těmito lidmi jsem v předchozích otázkách zaznamenala jisté náznaky praktikování 

některých z výše zmíněných rituálů, ale sami to zřejmě za pověrčivost nepokládají. 

„Ne nemyslím si, že jsem pověrčivý, i když občas dokážu věřit i něčemu, co se 

vysvětlit racionálně nedá, záleží na situaci.“ „Trochu jsem i když vím, že racionálně 

to možné není, ale vždycky mě hlodá - co kdyby náhodou?“ „Každý je trochu 

pověrčivý, myslím že já spíš ne, v mém případě jsou to spíš nějaké naděje, které 

srovnávám s reálnými šancemi a možnostmi při vědomí toho, že naděje umírá 

poslední..“ 

 

Stejně tak i mezi těmi co o sobě uvedli, že alespoň trochu pověrčiví jsou, 

zaznělo vysvětlení, že tyto tradiční rituály nevyhledávají, ale znají je a dodržují, 

protože se bojí, že by jim opravdu mohly smůlu přinést. Zároveň se jich hodně 

shodlo na tom, že více pověrčiví bývají před krizovými situacemi, za které většina 

považuje zkoušky a přijímací pohovory. Někdo zase uvedl, že věří pouze některým 

praktikám, jako je například numerologie, nebo již výše zmíněný osobní 

astrologický horoskop. A v souvislosti s otázkami, na které jsem získávala názory 

v průběhu celého dotazování přikládám jednu zajímavou odpověď, která pěkně 

vystihuje závěr: „Nemyslela jsem si, že jsem nějak zvlášť pověrčivá, ale po tomto 

rozhovoru si myslím, že asi trochu ano.“ 
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VI. ZÁVĚR 

 

ODPOVĚDI NA VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

Shrnout výsledky rozhovorů nebyl lehký úkol kvůli nesouměřitelnosti odpovědí. 

Dá se ale říci, že nadpoloviční většina dotazovaných měla nebo má nějaké sklony 

věřit i ne zcela racionálním věcem. Zajímavé bylo také zjištění, že z 20ti 

dotázaných mi pouze 5 respondentů odpovědělo, že jsou o sobě přesvědčeni, že 

pověrčiví nejsou, ale  řekla bych, že pojem pověrčivost je pro ně spíše pejorativní a 

proto ho nechtěli se svou osobou spojovat. Nyní bych si dovolila v souvislosti 

s výše popsanými výsledky rozhovorů odpovědět na mnou stanovené výzkumné 

otázky.  

 

� Obracejí se studenti v krizových chvílích k rituálům, pověrám a 

talismanům? 

 

Jednoznačně musím potvrdit, že studenti se v krizových okamžicích, mezi které 

sami zařadili zkoušky, závěrečné testy i přijímací pohovory, obracejí 

k pověrečných praktikám. Někteří tak činí proto, že jsou skutečně přesvědčeni o 

jejích „magickém“ účinku. Jiní se k nim přiklánějí pouze proto, že jim snižují 

nervozitu, odvádějí z těla stres a zlepšují schopnost soustředit se.  

 

� Odkud studenti tyto pověry získávají? Je pověrčivost ovlivněna 

v procesu primární socializace a vlastní zkušeností nebo má i jiné 

zdroje? 

 

Téměř většina, která se k těmto praktikám přiznala, se soustředí na tradiční 

rituály, které pochytila buď od svých rodičů, či prarodičů. Nebo se s nimi setkali 

již v dětském věku v kolektivu, například v zájmových skupinách (v kurzech 

herectví či ve sportovních aktivitách). Ti, kteří uvedli, že v žádné pověry nevěří, 

dodali, že tuto skepsi jim též předali rodiče. Zároveň však z větší části vždy 
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záleží na konkrétním jedinci, zda se potřebuje na něco upnout, co mu následně 

dodá jistotu, či se bude raději striktně držet racionálního vědění.   

 

� S jakými typy pověr se studenti setkávají nejčastěji?  

 

Respondenti nejčastěji upozorňovali na tradiční typy pověr spojené zejména 

s adventním obdobím. Konkrétní pověrečné praktiky spojené s tímto obdobím 

jsem zmínila již výše v samostatné kapitole. O většině z nich mi respondenti 

uvedli, že je znají nebo o nich slyšeli a mnozí se svěřili, že některé z nich 

v rodině i vykonávají. Podobně tomu bylo i se svatebními rituály. V ostatních 

případech se jednalo o osobní pověrečné praktiky obecně vzato spíše 

odvracející negativní výsledky – nevracet se domů pro zapomenutou věc, 

nezabíjet pavouka, zaťukat na dřevo. Dále také ty, které mají naopak přinést 

pozitivní výsledky – čtyřlístek, šupina, padající hvězda.   

 

� Co jim pověry a víra v talismany přináší? 

 

Všem, kteří uvedli, že při nebo před zkouškami nějaký rituál či talisman 

používají, tato věc nebo čin přinese pocit zadostiučinění. Povzbudí jim 

sebedůvěru, tím, že si dotyční myslí, že štěstí stojí při nich. Zároveň se mi 

mnoho studentů svěřilo, že pověrčivé praktiky vykonávají především kvůli 

pocitu, který nazvali takto „Proč to nezkusit, co kdyby náhodou..?“ 

 

� V jakém prostředí a v jakých situacích se s těmito jevy setkávají nejvíce 

a jak reflektují stav pověr ve společnosti s vlastní náchylností k 

pověrám? 

 

Podle studentů, kteří mi na tuto otázku odpovídali, se jedná zejména o krizové 

situace spojené se vzděláváním a s nejistotou budoucího výsledku. Tento aspekt 

se však vyskytuje nejen při studiu, ale i při nejrůznějších typech sportu a 

soutěžení. Dále se podle nich může jednat o rizikové činnosti jako je řízení 

dopravního prostředku, zejména pokud se jedná o profesionální řidiče, kteří za 
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volantem tráví mnoho času. I oni se snaží o maximální pocit bezpečí a jistoty, 

který jim dodávají rituály a talismany. S pověrčivostí se podle dotazovaných 

můžeme také ve větší míře setkat u herců a umělců, kteří chtějí mít svůj 

následující výstup precizní a proto se také obracejí k některým z těchto praktik. 

Stavu pověrčivosti ve společnosti si malá část dotazovaných prý vůbec nevšímá 

a nezajímá je to. Naopak druhá část studentů uznala, že například kolem pátku 

13. se média zaplní tématem pověrčivosti a mnoho lidí se nechá ovlivnit jejich 

vlivem.  

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  
 

Požadavky moderní existence nás všechny nutí, abychom si utvořili nějakou 

představu o věcech, mezi nimiž žijeme, nad nimiž neustále vynášíme soudy a jež 

určitým způsobem zasahují také do našeho chování. Člověk má přirozené sklony 

idealizovat, tedy nahrazovat si skutečný svět světem odlišným, do něhož se přenáší 

ve svých myšlenkách. Aby si dokázal vysvětlit všechny pocity, které prožívá, 

propůjčuje někdy věcem ve své blízkosti vlastnosti, jež ve skutečnosti nemají, 

výjimečnou moc a schopnosti pro obyčejné věci nedosažitelné. Krátce řečeno, 

reálnému světu, v němž probíhá každodenní život, nadřazuje jiný svět, který 

v jistém smyslu existuje pouze v jeho myšlenkách, ale který ve srovnání s prvním 

daleko více uctívá. Jde tedy o svět ideální, který mu narozdíl od reálného 

moderního světa přináší pocit bezpečí. Podle některých lidí v tomto ideálním světě 

existuje ono štěstí nebo osud, které je potřeba nějakým způsobem si naklonit, aby 

jim byly „nápomocny“ i ve světě reálném. Tyto sklony se více projevují 

v krizových obdobích, kdy si člověk nemůže být jistý budoucím výsledkem. 

 

V teoretické práci jsem zčásti popsala, co pověrčivost je a jakým způsobem  

s  ní člověk přichází ke kontaktu. Dále jsem se pokusila o shromáždění 

nejznámějších pověr a ve druhé části práce jsem navrhla výzkumné otázky, na něž 

jsem zkusila vytvořit ucelené odpovědi. K tomuto výzkumu jsem použila názory 

studentů, které jsem následně také rozepsala a pokusila se je zobecnit. Některé 

výsledky byly překvapivé a proto jsem je v práci se souhlasem dotazovaných 

ocitovala. Odpovědi potvrdily, že nejen starší generace, ale i mladí lidé stále 
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některým z tradičních pověr důvěřují a sami se k nim v těžkých chvílích obracejí 

pro pomoc. Téma jsem se snažila nesledovat z perspektivy určitých oborů, ale jako 

problém, který jsem popisovala v jeho různých projevech. Zároveň získané 

poznatky vyvolávají celou řadu dalších otázek, které vyzývají k další badatelské 

práci. 

 

To, že se s pověrečnými praktikami setkáváme nejen v historických 

pramenech, ale i v dnešním světě, bylo doloženo mým výzkumem a odpověďmi na 

výzkumné otázky. Pokud mohu uvést jeden aktuální příklad na závěr, myslím, že 

není náhoda, že letošní Olympijské hry v Číně byly zahájeny 8.8.2008 v osm hodin 

ráno. Bylo to naplánováno díky pověrčivosti pořadatelů a jejich víře, že číslo 8 jim 

přinese štěstí, vítězství jejich zemi, či klidný průběh her.  
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