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Resumé 

Bakalářská práce nazvaná „Numinózní rovina myšlení" vychází především 

z kvalitativního výzkumu uskutečněného na toto téma. Zabývá se tedy pojetím 

nadpřirozena u studentů/studentek, kteří se výzkumu zúčastnili. 

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. Z části teoretické, z části metodologické a 

nakonec z části praktické. 

V teoretické části jsou objasňovány pojmy generované z výzkumu, které jsou 

posléze použity i v části praktické, proto je tedy důležité, aby jim čtenář rozuměl. Jedná 

se o pojmy jako je například magie, náboženství nebo nadpřirozené bytosti. 

V části metodologické je krátce pojednáno o kvalitativním výzkumu, 

výzkumném vzorku a především o metodách, které byly k výzkumu použity. Jako 

hlavní metodu zde představuji rozhovor, zmiňuji se také o ostatních použitých 

metodách, tedy o metodě pozorování a metodě dotazníkové. 

Část praktická pak vychází především z rozhovorů, které byly 

s informanty/informantkami uskutečněny. Cituji zde jejich názory a zkušenosti, které 

mají s různými oblastmi nadpřirozena. Tyto citace jdou ruku v ruce s celkovou analýzou 

získaných informací. 

Domnívám se, že by tato práce mohla kromě jiného přispět k větší 

informovanosti o tomto tématu, také z důvodů ne tolik častého zpracovávání této 

problematiky z psychologického hlediska. 



Summary 

The bachelor thesis named „Supernatural level of thinking" comes out mainly 

from the qualitative research, which was executed on this theme. So, it deals with the 

approach of sepurnature by students who had participated in this research. 

This thesis is composed of three main chapters. Of theoretical chapter, of 

methodological chapter, finally of practical chapter. 

In the theoretical there are explaned concepts generated from the research 

explained. These concepts are afterwards used in the practical chapter, so they are 

important to be understood by a reader. These are concepts as the magic, the religion 

and the supernatural esence. 

In the methodological chapter there is a short discourse about a qualitative 

research, about a research sample and mainly about methods, which were used for the 

research. As the main method I present an interview there, I mention also the other 

merhods which were used, method of observation and questionnaire method. 

Finally, the practical chapter comes out mainly from interviews, that were 

executed with the students. In this part I cite their opinions and experience that they 

have with the supernature. These citations are going hand in hand with general analysis 

of gained information. 

I assume that this thesis could among others help to better awareness of this 

question, also because this theme is not so often elaborated from the psychological 

sight. 
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l.Ďvod 

Tato bakalářská práce nesoucí název „Numinózní rovina myšlení" jinými slovy 

pojednává o nadpřirozenu a všem, co s nadpřirozenem souvisí. Výchozím bodem pro 

nadcházející text se stal kvalitativní výzkum uskutečněný na toto téma v roce 2008, 

v prostředí všeobecného gymnázia ve Středočeském kraji. 

Prostřednictvím metod kvalitativního výzkumu jsem se snažila najít odpovědi na 

výzkumné otázky. V mém zájmu byla jednak informovanost studentů o tomto tématu, 

jednak i jejich zkušenosti, názory a postoje, které se k této problematice váží. 

Nadpřirozeno v sobě skrývá mnoho různých oblastí, během výzkumu jsem se 

zaměřila například na nadpřirozené bytosti, příběhy s tematikou nadpřirozena nebo na 

tzv. nevysvětlitelné zážitky. Účelem této práce bylo u tohoto specifického vzorku zjistit, 

jaký mají studenti/studentky k nadpřirozenu postoj, jestli v různé věci věří nebo nevěří, 

jestli se něčím, jako například věštbou, ve svém osobním životě zabývají a co si obecně 

o věcech spojených s nadpřirozenem myslí. 

Problematika nadpřirozena není moc často rozebírána, proto mě zaujala 

myšlenka provedení kvalitativního výzkumu na toto téma. V dřívějších dobách hrálo 

nadpřirozeno, zejména náboženství, v životě lidí velkou roli, postupem času se ale 

z tohoto výsluní ztrácelo a stále ztrácí. I z tohoto hlediska pro mne byla vidina 

získaných informací velkou motivací. 

Text této práce je rozčleněn do tří velkých oddílů, tvoří ho jak teoretická a 

praktická část, tak samozřejmě i metodologie. Teoretická část slouží k objasnění pojmů, 

které vycházejí z výzkumu a které jsou posléze používány v části praktické. Část 

praktická je poté zaměřena na samotný výzkum. Využívám v ní možnost citovat názory 

a zkušenosti studentů/studentek, prostřednictvím kterých se čtenář může lépe přiblížit 

tomuto výzkumu. 

Část metodologická poskytuje čtenáři základní informace o kvalitativním 

výzkumu a o metodách, které byly pro výzkum použity. 
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2. Teoretická část 

2.1 Úvod do teoretické části 

Tato část slouží k porozumění pojmům, které se objeví v části praktické, kde se 

zabývám již samotným výzkumem. Výběr těchto pojmů není náhodný, všechny jsou 

vygenerovány z rozhovorů se studenty/studentkami, kteří se výzkumu účastnili. Cílem 

této části je objasnit základní kategorie, které se staly hlavními tématy rozhovorů. 

Při práci na tomto oddíle jsem vycházela z více publikací, jmenovitě jsem ale 

ocenila především knihu Vladimíra Vondráčka a Františka Holuba (1993). 

Některé podkapitoly by si jistě zasloužily podrobnější rozpracování, nicméně 

pro účely této práce jsou rozpracovány jen v určitém rozsahu. 

2.2 Mimořádné situace a prožitky 

Spíše bychom je mohli podle Řičana (2007) nazvat „mimořádné spirituální 

prožitky", mluví se také o výjimečných prožitcích nebo vrcholných zkušenostech, které 

mají různé charakteristiky. Nemusí jít pouze o zážitky s hlubokou intenzitou, ale jsou 

poměrně časté v malé intenzitě (Říčan, 2007). Tyto zážitky mohou být různého typu: 

1) zážitky spontánně dostavené: 

tento druh prožitku se objeví nečekaně a bývá považován za zvláštní doklad 

jeho pravosti 

2) zážitek jako výsledek dlouhodobého soustavného úsilí: 

příklad tvoří mnohaleté meditace 

Je nutno podotknout, že některé z těchto prožitků se dají velmi dobře 

vyvolat, zejména chemickým působením na tělo. Vliv toxických látek na psychiku je 

prokazatelný, způsobují halucinace, závratě, poruchy vědomí aj.. 

Je zajímavé, jak si jedinci, kteří takový spirituální prožitek zažili, tuto skutečnost 

vysvětlují. Můžeme se setkat s těmi, kteří téměř každý fyzikální jev připisují působení 
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nadpřirozených sil, například zář pronikající oknem do místnosti jako zjevení, a naopak 

s lidmi, kteří se snaží vše vysvětlit logicky. 

V psychologii se můžeme setkat s dvěma pojmy vysvětlující tyto stavy. Jedná se 

buď o pojem „změněné stavy vědomí", kterým si psychologie tyto skutečnosti vykládá, 

nebo o „Grofem zavedený užší pojem holotropní vědomí " (Říčan, 2007, s.95). 

Níže se budu konkrétně zabývat čtyřmi takovými situacemi, které se dají označit 

jako mimořádné, zvláštní, nevšední. Vzhledem k praktické části se zde budu snažit 

teoreticky objasnit především zjevení se, pocit déjá vu a pocity založen na stejném 

principu, telepatií a předtuchou. 

Pro účely této práce zde představím hlavně mimořádnou situaci tzv. zjevení se, 

zejména některé nadpřirozené bytosti, jako je například anděl. Při zjevení se jde 

v podstatě o vizi, ke které se při zvláště silných zážitcích mohou přidružit i prožitky 

auditivní a taktilní. V psychologii se můžeme setkat s vysvětlením tohoto jevu jako 

s halucinací, Říčan (2007, s.96) prožitek vykládá jako „vynoření se určitého obsahu 

z nevědomí, kde se nacházel v důsledku oslabení či vymizení vědomí aktivity Já". Tyto 

prožitky nemusí mít nutně náboženský obsah, setkáme se s nimi například pokud se 

člověk cítí mimořádně ohrožen, při silném rozrušení apod. 

Mezi takovéto mimořádně zážitky bych dále zařadila i pocit déjá vécu a déjá 

vu, popřípadě déjá étendu. Všechny tyto stavy se týkají pocitů, že již právě vnímané 

bylo již dříve nějakým způsobem zpracováno. Názvy pocházejí z francouzštiny a 

znamenají (ve stejném pořadí): již jsem zažil, již jsem viděl, již jsem slyšel (viz Hartl, 

Hartlová, 2004). Vondráček (1993) uvádí, že tyto stavy bývají většinou spojeny 

s úzkostnými pocity, málokdy příjemnými. Tyto pocity mohou být navozeny jak 

vnějšími zdroji - fyziologickými podmínkami, například velkou zimou, tak samozřejmě 

také zdroji vnitřními. Mohou se dostavit například při velké únavě nebo při migréně. 

Vondráček (1993) dále poznamenává, že tyto stavy byly dříve přirozeně vykládány 

nadpřirozeně, jako vzpomínky na minulé životy. 

Další mimořádnou situací, která byla často při rozhovorech se 

studenty/studentkami zmiňována, a proto je nutné ji zde alespoň krátce objasnit, je 

telepatie. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2004, s.600) ji vysvětluje jako 

„údajný přenos myšlenek, pocitů nebo představ jedné osoby na druhou bez využití 

jakéhokoli známého způsobu smyslového přenosu". Telepatie může být pro různé účely 
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dělena na telepatii spontánní a telepatii laboratorní. Spontánní telepatie probíhá za 

předpokladu, že je jedinec, který sdělení vysílá, v afektivním stavu, nebezpečí apod.. 

Naproti tomu telepatie laboratorní se provádí podle pravidel vědecké metodologie 

s následným statistickým vyhodnocením. 

Do těchto situací můžeme zařadit také předtuchu, což je vykládání jako situace 

člověka, kdy má pocit, že ví, co bude následovat. Předtucha je považována za „zvláštní 

schopnost předpovídám budoucnosti, založené na neuvědomělých obsazích náhodných 

myšlenek, úsudků, minulých zážitků a vzpomínek" (tamtéž, s. 464). 

2.3 Pocity doprovázející zkušenost s nadpřirozenem 

Setkání s nadpřirozenem v člověku může vyvolat mnoho různých pocitů. 

Takovým nejčastějším pocitem je pocit strachu a úzkosti. Vondráček (1993) tyto dva 

pocity rozlišuje následovně: úzkost neboli anxieta na rozdíl od strachu nemá předmět, 

tudíž člověk neví, co je příčinou vnitřního napětí, silných pocitů tísně a obav. Tréma je 

jednou z forem úzkosti, která se objevuje zpravidla před veřejným vystoupením, 

zkouškou, výkonem. V psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová, 2004) je objasněna 

jako příprava a mobilizace organismu, přičemž při zahájení vystoupení, výkonu, atd., 

tyto pocity mizí. Naproti tomu u strachu jde o normální reakci na skutečné nebezpečí 

nebo ohrožení (tamtéž). Člověk tedy ví, čeho se bojí. Tyto pocity jsou vždy 

doprovázeny fyziologickými reakcemi, jako je například silné bušení srdce, stahy 

žaludku, nevolnost, zblednutí, zvýšení krevního tlaku, pocit sucha v krku nebo tzv. husí 

kůže, kdy se jedinci naježí chlupy zejména na horních končetinách. 

2.4 Nadpřirozené bytosti 

Nadpřirozené bytosti představovaly jednu z hlavních kategorií, kterou jsem se ve 

výzkumu zabývala. Často byly odpovědí studentů/studentek na otázku: „Co si 

představuješ pod pojmem nadpřirozeno?". Proto se zde pozastavím nad jednotlivými 

bytostmi a budu seje snažit blíže specifikovat. 
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Z výzkumu vyplynuly především dvě hlavní kategorie nadpřirozených bytostí, a 

to jsou: 

1) nadpřirozené bytosti, které se objevují v různých typech příběhů, 

především v pohádkách, knížkách, filmech. Jako příklad mohu uvést 

vodníky, víly apod. 

2) nadpřirozené bytosti z prostředí s náboženskou tematikou, jako je 

Bůh, Ďábel, andělé. 

Tyto dvě kategorie jsou pro celkovou charakteristiku nadpřirozených bytostí 

samozřejmě nedostačující, jsou zde uvedeny pouze pro představu práce s touto kategorií 

při samotném výzkumu. Přičemž jsem si vědoma toho, že ne všechny bytosti lze 

jednoznačně zařadit do té které kategorie, jestli vůbec do nějaké. Některé bytosti mohou 

být tedy považovány za diskutabilní. 

Nyní již přistoupím k nadpřirozeným bytostem, které jsou vygenerované 

z výzkumu, konkrétně. 

Víly 

Vondráček (1993) tyto bytosti srovnává s nymfami, uvádí, že víly jsou určitým 

druhem nymf, které ale na rozdíl od nich postrádají erotičnost. Mají sloužit ku pomoci 

dobrým lidem, kterým prokazují praktickou službu, mohou například jako svůj dar 

dodávat jedinci sílu. Víly mohou být různého druhu, podle toho, v jakém prostředí se 

pohybují. Vondráček (1993) uvádí dělem těchto bytostí na oblačné, vodní a lesní, dále 

na víly dobré a zlé, přičemž zlé víly se na Slovensku nazývají bosorky (tamtéž, s.96). 

Tyto víly mohou jedince poranit nebo i zahubit prostřednictvím střel, které metají. 

Skřítci 

Tyto bytosti mají mnoho podob, od elfu po malé mužíčky, trpaslíky a trolly. 

Lidé dříve věřili, že skřítci jsou bytostmi na pomezí světa lidí a světa duchů 

(0'Neillová, 1993). Mohou být jak bytostmi hodnými, tak zlými. Žijí pod zemí, odkud, 

většinou nepozorovaně, vylézají a navštěvují lidská obydlí. K lidem se mohou chovat 

zlomyslně, stejně tak jim mohou být ale nápomocní. Za různé pamlsky a mléko mohou 

lidem sloužit a pomáhat jim s prací (0'Neillová, 1993). Je zvykem připisovat jim různá 

drobná neštěstí, ztráty věcí. 
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Vodník 

Vodník patří k jedněm z našim nejznámějších pohádkových nadpřirozených 

bytostí. Nevyskytuje se jen v pohádkách, ale například i v pověstech. Jak už název 

napovídá, toto stvoření si pro svůj život vybralo vodní prostředí, ať už řeky, rybníky 

nebo potoky a jezery. Zde má také svoje obydlí, které může být různého typu, od 

prostého až po palácové. V těchto mokřinách také topí své oběti. S tím souvisí jistá 

typičnost jeho obydlí. Vodník má totiž vždy ve svém „domě" police s hrnečky, ve 

kterých jsou uvězněny duše utonulých. Vondráček (1993, s.98) uvádí, že „vodník je 

většinou zlá postava, nebo alespoň ne dobrá". Svou podobu převzal ze vzorů vodní 

fauny a flory - jeho vousy většinou připomínají vodní řasy, ústa jsou podobná rybím a 

na nohou a na rukou má mezi prsty blány. „Vodník byl asi vybájen podle vzoru 

zvířecího, a to podle vzoru hned několika zvířat, majících úzký vztah kvodě." 

(Vondráček, 1993, s.98). 

Polednice a Klekánice 

Polednice představuje další zápornou bytost, kterou známe především 

Z Erbenovy Kytice, kde je také popsaná její nelichotivá podoba. Dle Vondráčka (1993) 

by se dala též nazvat démonem dvanácté hodiny polední. Trestá práci v poledne, 

protože to je čas, kdy má člověk od práce odpočívat a nasytit se. Polednice patří do 

skupiny bytostí, které Vondráček (1993) nazývá pedagogickými. Mají svůj výchovný 

účel. Kromě Polednice do této kategorie patří ještě kromě jiných Klekánice, která hlídá 

hodinu večerní, zpravidla v době zvonění k modlitbě. Trestá malé děti, které se v té 

době ještě pohybují venku a zabývají se hrou. Obě bytosti jsou bytosti zlé a mají 

výchovný účel. 

Bflá paní 

O Bílé paní, jako nadpřirozené bytosti, se Vondráček (1993) vyjadřuje jako o 

ochránkyni rodu, která je vždy původu vznešeného a která se zjevuje na rodových 

zámcích, „...svým zjevením zvěstuje buď štěstí nebo neštěstí" (Vondráček, 1993, 

s.196). Jak již bylo uvedeno, její funkce je ochranná. To nezahrnuje pouze starání se o 
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příslušníky jejího rodu, ale také trestá ty jedince, které tomuto rodu nějakým způsobem 

škodí. 

Drak 

Drak, jak ho známe z pohádek, je montážní představa. Je to postava vyloženě 

zlá, která má tělo okřídleného hada či ještěra, má více hlav a je obrovská. Vondráček 

(1993) si představu lidí o drakovi vykládá následovně. Lidé jeho podobu mohli přijmout 

pouze na základě fantazie, nebo na základě minulé zkušenosti, a to na podkladě nálezů 

kostí ohromných pravěkých zvířat, zejména ještěrů (tamtéž). Jeho hlavním znakem je 

chrlení ohně, kterým zastrašuje své nepřátele, většinou prince. Drak většinou něco 

střeží, buď je to zlaté rouno, zlaté jablko, nebo princeznu. 

Čert 

Čert je postavou zejména pohádkovou, která má ustálenou podobu. Čert byl 

stvořen k obrazu kozla (Vondráček, 1993, s.106), je černý nebo hnědý, má špičaté uši a 

rohy, které mají různou podobu, červený jazyk a dlouhý kravský ohon, většinou kulhá. 

V ruce drží většinou vidle nebo chrastí řetězem. Čert na sebe bere ale často podobu 

lidskou, a to za účelem přelstění člověka. Někdy může být vyobrazen zcela vážně a 

děsivě, jindy komicky a směšně. Čert se snaží získat duši člověka a všemožně kazit boží 

dílo. Žije v pekle, které je pod zemí a které skýtá nesmírné bohatství. V naší kultuře se 

obrazu čerta užívá především ke strašení malých dětí. 

Andělé 

Andělé jsou bytosti, které bychom mohli jednoznačně zařadit do druhé 

kategorie, tedy do bytostí pocházejících z náboženské tematiky. Vondráček (1993) na 

tyto bytosti nahlíží se zajímavou, pro někoho logickou, teorií. Podle něj, když si lidé 

vytvořili tuto představu, potřebovali dokonalejší bytosti, než jsou oni sami, které by jim 

současně byly blízké a ne tak vzdálené jako bůh. Anděly znají různá náboženství -

kromě křesťanství je to i židovství a islám (Vondráček, 1993, s.101). Diskutabilní je 

pohlaví anděla, někdo ho vidí spíše jako bytost mužskou, která má ale některé ženské 

rysy, například jemnost ve tváři a dlouhé vlasy. Jiní se přiklání k výhradně ženské verzi 

anděla. Na jednom se ale všichni shodnou - anděl je bytost výjimečně krásná. Nosí bílé 
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šaty a na zádech má křídla, Vondráček (1993) uvádí, že tato křídla jsou veliká a 

připomínají křídla labutí a dodává pochybení, že by takto mohl anděl někdy létat, 

protože jeho křídla nejsou anatomicky vhodná. Kromě křídel se ještě vyznačuje zlatou 

svatozáří nad hlavou. Ne všichni andělé musí mít ale nutně tuto, dá se říci klasickou, 

podobu. Andělé žijí v nebi, jejich úkolem je ochraňovat lidi a velebit boha. Andělské 

bytosti mají svou hierarchii, dělí se na anděly a archanděly, které mají také své zvláštní 

pole působení. Nutno se ještě zmínit o andělech padlých, které bůh svrhl a kteří se poté 

stávají ďáblem nebo čertem. 

Ďábel 

Slovo Ďábel v sobě skýtá všechny principy zla, které si člověk dokáže 

představit. Vondráček (1993) mezi ďábly řadí všechny bytosti, jež bůh nebo bohové 

přemohli a svrhli, a které ho proto nenávidí (s. 105). Tato postava má hodně společného 

s čertem, ale naproti němu není nikdy směšná a komická, je vážná a zlověstná, téměř 

vždy teologická. Ďábel se zjevuje, aby postrašil člověka a také aby sním uzavřel 

smlouvu o jeho duši. Touto smlouvou se člověk ďáblu upisuje a přechází tak od boha 

k jeho nepříteli. 

Bůh 

Bůh označuje nejvyšší bytost, stvořitele a pána světa (Pavlicová, Horyna, 2003). 

Bůh s velkým „B" naznačuje, že takový Bůh je jen jeden, jedná se přitom o 

monoteistická náboženství, například židovství, křesťanství, islám. Tato náboženství 

chápou Boha jako stvořitele světa a jediného vládce života. „Všechno stvoření je z Boha 

odvozeno a jemu podřízeno, Bůh stojí mimo časoprostorové určení stvořeného světa" 

(Pavlicová, Horyna, 2003, s.58). Polyteistická náboženství uctívají naproti tomu více 

bohů, každý z nich má jiné pole působnosti, například bůh války, bůh lásky. 

Panna Maria 

Panna Maria je náboženská bytost, matka Ježíše Krista, je nazývána rovněž 

Nejsvětější Panna či Bohorodička (Lemaitrová a kol., 2002). V modlitbách se lidé často 

dovolávají její ochrany. Existují četné doklady o jejím zjevem. „Panna Maria se 

většinou zjevuje mladým dívkám jako krásná mladá žena v modrých šatech, tak jak se 
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maluje na obrazech..." (0'Neillová, 1993, s.26). 0'Neillová také dále uvádí, že po 

takovém zjevení Panny Marie je více než obvyklé, že se lidem na těle objeví tzv. 

stigmata1, většinou na dlaních a na chodidlech, ze kterých pak dané osoby krvácí. 

Kentaur 

Kentaura bychom mohli zařadit do skupiny mytologických nadpřirozených 

bytostí, které mají částečně zvířecí podobu. „Byla vyslovena teorie, že z antické 

mytologie známí kentaurové (centauri) byli vybájeni pod dojmem prvních jezdců" 

(Vondráček, 1993, s.l 13). Tato teorie napovídá, že kentauři jsou bytosti, které mají 

lidský trup a tělo koňské, jejich pohlaví je zásadně mužské. 

Upír 

„Upír je zemřelý člověk, jehož tělo se v hrobě nerozkládá. V tomto těle vychází 

upír ze svého hrobu (obyčejně v noci) a saje krev ze živých lidí." (Vondráček, 1993, 

s.l96). Jak dále Vondráček (1993) uvádí, upír je bezbranný a neškodný v době svého 

spánku, v tento čas je také možné ho zneškodnit. Jeho moc tedy slábne k ránu. Upír se 

pohybuje mezi lidmi v podobě lidské, při bližším pohledu si ale nelze nevšimnou jistých 

typických znamení, která napovídají, že jde o tohoto tvora. Těmito znameními je 

myšlena zejména nápadná bledost, červené oči, dlouhé nehty oslnivě bílé zuby aj. 

(Vondráček, 1993). Pokud je oběť upírem pokousána, sama se jím stává. 

Duchové 

Duchové jsou skupinou nadpřirozených bytostí, které jsme společně se 

studenty/studentkami ve výzkumu věnovali velký prostor. Psychologický slovník 

(Hartl, Hartlová, 2004, s.l24) definuje ducha takto: „inteligentní a nemateriální část 

člověka, původně dech, který oživuje zvířata i člověka, nositel života, v psychologii 

nejčastěji synonymum pro psychiku". Setkala jsem se s většinovým názorem, že duch 

představuje duši2 zemřelého člověka. V takovémto pojetí jsme se studenty/studentkami 

(viz praktickou část) o těchto nadpřirozených bytostech diskutovali. Duchové mohou 

1 „Z lat. Stigmata, jizvy, stopy po vypalování železem nebo po hřbetech, z řec.stizien, píchat, bodat 
Viditelné či neviditelné jizvy podobné pěti ranám ukřižovaného Krista, které se objevují u některých 
mystiků na rukou, nohou a na boku" (Lemaitrová a kol, 2002, s.335). 
2 Duši se samostatně věnuji v podkapitole 1.7 
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mít spoustu různých podob, jak lidskou tak například i zvířecí. Amanda 0'Neillová 

(1993) ve své knize věnované nadpřirozenu dělí tyto bytosti do dvou podkategorií: 

1) „duše zemřelých": 

tato kategorie představuje skutečné osoby, které žily a které také zemřely, 

podle autorky 0'Neillové (1993) se jedná hlavně o sebevrahy, osoby 

zavražděné, válečníky aj. 

2) „zjevem": 

Při zjevení lidé vidí osoby živé nebo mrtvé v nadživotní velikosti, tato 

událost s sebou obvykle nese nějaké poselství, většinou má osobě, které se 

zjeví, předat nějakou zprávu, například varování. 

Podstatou existence duchů vůči lidem může být v podstatě téměř cokoli -

ochraňovat člověka, škodit mu, napomáhat mu. 

Mimozemšťané 

Mimozemšťany nebo také ufony (z anglického UFO - unidentified flying object) 

lze definovat jako inteligentní bytosti žijící mimo planetu Zemi. Představy o nich jsou 

různé, asi nerozšířenější se zdá být obraz zeleného mužíčka s tykadly na hlavě, který se 

pohybuje prostřednictvím tzv. létajícího talíře. K těmto bytostem a jejich existenci se 

váže mnoho alternativ. Mohou být na různé vývojové úrovni, stejně tak mohou mít 

k lidem různý vztah a v neposlední řadě se může odlišovat názor na účel návštěv jiných 

planet. Tento fenomén zůstává po desetiletí obrovskou záhadou, nelze jednoznačně 

rozhodnout o jeho existenci, ačkoli bylo během této doby nahromaděno velké množství 

empirického materiálu (Jung, 1999). 

2.5 Nadpřirozené schopnosti 

Můžeme považovat za značně diskutabilní, jaké schopnosti do této kategorie 

jednoznačně patří. Jelikož tyto teoretické stránky slouží jako podklad pro praktický 

výzkum, budu i zde vycházet z pojmů získaných prostřednictvím studentů/studentek. 

Jako příklad uvádím tři nadpřirozené schopnosti, které studenti/studentky nejčastěji 

zmiňovali, a to schopnost věštit osud, schopnost cestovat časem a schopnost telekineze. 
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Věštění osudu 

Nejprve bych zde z teoretického hlediska objasnila pojem osud. Osud, tak jak je 

popsán v Psychologickém slovníku (Hartl Hartlová, 2004, s.387) znamená 

„předurčenost, nevyhnutelnost běhu života určitou drahou". Dále autoři (tamtéž) 

slovníku uvádějí, že víra v něj „přináší výhody v jeho zdánlivé poznatelnosti a jen 

omezenou odpovědnost za vlastní jednám, též jako prostředek snižování úzkosti". 

Mnoho lidí touží znát to, co ho tzv. „čeká a nemine". Může se to ale dozvědět 

pouze prostřednicím osob, které ovládají schopnost věštit osud. To můžeme být 

uskutečněno pomocí mnoha prostředků. Osud se věští pomocí karet (nejznáměji pomocí 

tarotů), pohledem do křišťálové koule, čtením z ruky, kávové sedliny, čajových lístků 

Cestování časem 

Jak je uvedeno v knize Richarda O'Neilla (1993), „několik věhlasných vědců-

filosofu podotklo, že čas není pouhou posloupností nebo 'časem hodin', lineárním 

pohybem z jednoho jedinečného momentu do dalšího" (s.52). Podle autora má mnoho 

osob zkušenosti s tzv. cestováním časem, kdy zažily nebo viděly událost, která se stala 

v minulosti nebo ještě ani nenastala. 

Telekineze 

Telekineze, nebo také psychokineze, lze popsat jako „údajné vyvolávání 

jakéhokoli fyzického jevu, aniž bylo použito nějaké známé fyzikální energie, například 

posun předmětů vůlí" (Hartl, Hatlová, 2004, s.473). 

2.6 Magie 

„Slova magie pochází z řeckého mageia, v původním slova smyslu znamená 

použití nadpřirozených sil k dosažení nějakých cílů" (Vondráček, 1993, s.150). Robert 

F. Murphy (2006) ve své publikaci magii objasňuje jako „používání určitých zaklínadel, 

předmětů nebo činností, které by měly vést k žádaným výsledkům" (s.180). Dále 
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dodává, že toto počínání může být, ale nemusí, zahrnuto do náboženských zvyklostí, 

důvodem pro nezahrnutí do náboženských zvyklostí přitom může být její „praktické 

zaměření a individuální provozování" (tamtéž,s.l80). Jednu z hlavních charakteristik 

magie, kterou Muprhy (2006) zdůrazňuje je její automatické působení, člověk může 

magické síly aktivovat zcela nechtěně, například rozbitím zrcadla nebo jinou událostí 

způsobující neštěstí. Dalším významným rysem magie je absence jakýchkoli 

prostředníků. Vondráček (1993) za magické pokládá vše, co počítá s existencí 

nadpřirozena. 

James Georgie Frazer (1994) objasňuje ve své knize dva základní principy 

magie. Jsou to: 

1) zákon podobnosti 

2) zákon styku nebo doteku 

První zákon vysvětluje založení magie na následujícím principu: „Podobné 

vytváří podobné, čili že se výsledek podobá své příčině" (Frazer, 1994, s.18). Druhý 

zákon bychom mohli vysvětlit tak, že „věci, které byly jednou ve vzájemném styku, 

působí na sebe navzájem na dálku i poté, co byl fyzický styk přerušen" (tamtéž). Dle 

těchto dvou principů se dá magie dělit na dvě části, na část nazvanou homeopatická 

nebo imitativní magie, která vychází z prvního zákona, čili ze zákona podobnosti, a na 

část nazvanou kontaktní magie, která se řídí zákonem styku nebo doteku.Frazer (1994) 

ve své publikaci kromě tohoto dělem používá větvení magie na teoretickou a 

praktickou. Přičemž za teoretickou může být označena ta magie, kterou „posuzujeme 

jako výklad pravidel, která určují následnost dějů ve světě" (Frazer, 1994, s 18) a za 

praktickou můžeme naopak označit tu magii, jež „posuzujeme jako souhrn návodů, 

jimiž se řídí lidské bytosti, aby dosáhli svého cíle" (tamtéž). Frazer (1994) dodává, že 

praktickou magii můžeme dále děli na pozitivní magii, jejímž cílem je vyvolat žádoucí 

výsledek, a na magii negativní, která má naopak zabránit výsledku nežádoucímu. 

Magickým konáním se zabývá také, v této práci již tolikrát zmiňovaný autor, 

VladimírVondráček. Ve své knize (1993) pro magické konání užívá název čarování. Jak 

už jsem se zmínila výše v této kapitole, magické je pro autora to, co počítá s existencí 

nadpřirozena. Jedinec přitom může vycházet z víry v nadpřirozené bytosti, 

v nadpřirozené jevy nebo obojí (s.150). Čarování naprosto nepočítá s přírodními 
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zákony, pomocí čarování člověk může změnit například počasí (například tolik známé 

přivolávání deště) nebo také jednání lidí. Ten kdo se magií aktivně zabývá, se podle 

Vondráčka (1993) domnívá, že pomocí různých rituálů a obřadů může dokázat to, co se 

vymyká jakýmkoli zákonům. Takový člověk může například vyvolat duši mrtvého, 

hýbat předměty nebo přimět druhé lidi k nějaké činnosti nebo je jinak ovlivnit. Jako by 

mohl být uveden nápoj lásky, „který má v tom člověku, který ho vypije, vzbudit lásku 

k tomu, kdo mu jej dal vypít" (Vondráček, 1993, s.152). 

Vondráček (1993) dělí magii na magii černou a na magii bílou. Toto rozdělení 

vysvětluje jednoduše, pokud se magie používá k dobrému, je označena za bílou, pokud 

ke zlému, dostává nálepku černá. Ve stejné publikaci (Vondráček, 1993) se autor 

zabýval také různými druhy čarování. Jsou to: 

1) čarování analogické: 

„Čarodějník vytváří kuřidly mraky v malém a magickým aktem způsobí, 

že vzniknou skutečné bouřkové mraky" (s.150). 

3) čarování dotekem: 

pomocí dotyku může jedinec získat vlastnosti daného předmětu, osoby 

4) čarování na dálku: 

ovlivnění předmětů, lidí, zvířat na velkou vzdálenost 

5) čarování obranné: 

poskytuje ochranu před samotným čarováním 

Ačkoli se čarování v dnešní době připisuje spíše primitivním společenstvím, 

v naší kultuře se můžeme s prvky magie setkat téměř každý den. Jako příklad můžu 

uvést několik pověr magického rázu - černá kočka, která přeběhne přes cestu, znamená 

neštěstí, rozbité zrcadlo 7 let smůly, pátek 13. taktéž neštěstí. Naproti tomu pro dosažení 

štěstí bychom se měli chytit knoflíku, když uvidíme kominíka, před důležitou událostí 

vykročit pravou nohou. Toto jednání můžeme za určitých okolností označovat jako 

rituál. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2004, s.511) vykládá rituál mimo jiné 

jako „obřad, sled slov nebo činů, které vedou k uskutečnění daného cíle". 

S rituály souvisí také nošení a uchovávání talismanů, neboli předmětů, které 

mají mít ochrannou moc a mají přinášet štěstí tomu, kdo je vlastní. Někteří o nich říkají, 

že mají magickou moc, svého nositele při potřebných událostech povzbudí, dodají 
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odvahu, sílu, odvrátí neštěstí. Takovýmto předmětem se mohou stát různé věci, kterým 

je přisuzována ona zázračná síla, mohou jimi být například drahé kameny. 

2.7 Duše 

Tuto samostatnou kapitolu věnuji tématu duše, jako problematice, které jsme 

společně se studenty a studentkami věnovali během výzkumu velký prostor. 

Nejprve se budu zabývat zrodem představy o existenci duše. Murphy (2006) 

popisuje teorie anglického antropologa Tylora, který se tímto zabýval. Ten vysvětluje, 

že myšlenka na duši mohla vzejít například ze situace, kdy člověk pozoroval svůj stín 

nebo svůj odraz na vodní hladině nebo mohla také vzniknout díky jasným a živým 

snům, v nichž člověk opouští své tělo a také se v nich objevují obrazy mrtvých, z čehož 

mohla vzniknout domněnka, že život člověka pokračuje i po smrti (Murphy, 2006). 

Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2004, s.124) tento pojem vysvětluje 

takto: „Duše je nehmotná substance, nezávislá na těle, schopná vlastní existence, 

převtělování". Zajímavá je definice duše jungiánského psychologa Jamese Hillmana, 

který říká, že „duši nemá smysl definovat, je lépe přijmout ji jako základní metaforu 

našeho oboru, jako obraz, který nelze beze zbytku vyjádřit slovy" (Hillman in Říčan, 

2007, s.27). Do třetice bych zde ráda citovala Junga a jeho pohled na duši: „Duše je 

řadou obrazů v nejširším smyslu, není to však něco, co stojí nahodile vedle sebe, nýbrž 

je to nesmírně důmyslná a účelná struktura, v obrazech vyjádřená názornost životních 

aktivit" (Jung, 1995, s.19). Jung (1995) dále dodává, že tělo a duše jsou navzájem 

provázané, potřebují jeden druhého. Tělo potřebuje duševno k tomu, aby bylo životně 

aktivní a duše potřebuje tělo k tomu, aby se její obrazy mohly stát živými (tamtéž). 

Můžeme tedy chápat duši jako substanci, která „vdechuje" tělu život. Kde se ale 

tato substance nachází a jak vypadá? Na tyto otázky existuje spousta různých odpovědí 

a variant. 

Nejprve se zde budu zabývat první otázkou, tedy lokalizací duše. Domnívám se, 

a z mého výzkumu, kterému se budu věnovat v praktické části této práce, vyplývá, že 

většinovou představu v naší kultuře tvoří myšlenka, že duše je uvězněna po dobu života 

v těle a málokdy se uvažuje o možnosti, že by duše mohla být uložena, třeba jen na 
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nějakou dobu, na nějakém bezpečném místě anebo alespoň ve vlasech, jak uvádí Frazer 

(1994) v knize Zlatá ratolest. Nejdříve se na těchto stránkách budu věnovat představě, 

že se duše nachází v těle. 

Existuje mnoho názorů na to, kde se duše může ukrývat. Dá se říci, že se může 

jednat prakticky o jakoukoli část těla. Duše může být v srdci, v mozku, v dalších 

různých orgánech, ale také třeba v páteři mezi lopatkami, jak tomu věří Mundurokúové3 

a jak popisuje ve své knize Murphy (2006). 

Naproti tomu se můžeme setkat s názorem, především u primitivních 

společností, že „duše může být v těle dočasně nepřítomna, aniž to přivodí smrt" (Frazer, 

1994, s. 575). Frazer (1994) dále uvádí, že pobyt duše mimo tělo člověka může být 

značně riskantní, ale pokud je její bezpečnost mimo tělo zajištěna, může v tomto stavu 

setrvávat neomezeně dlouho, nemusí se dokonce do těla nikdy vrátit. K vyjmutí duše 

z těla může docházet také z důvodu ohrožení, a to tehdy, když je nebezpečí, že by duše 

mohla být poškozena spíše v těle, v tom případě je po dobu nebezpečí uložena na 

bezpečné místo (Frazer, 1994). Vnější duše se podle Frazera (1994) nachází buď 

v rostlinách, ve zvířatech nebo v nehmotných věcech (například ve stromě nebo na 

střeše obydlí). V každém případě je třeba onen objekt chránit, protože tím je chráněn i 

život člověka. Například po uvadnutí rostliny, ve které je uložena duše člověka, 

následuje jeho smrt. Stejně tak když zemře zvíře, které duši střeží, zemře i člověk. 

„Osud jednoho závisí na osudu druhého" (Frazer, 1994, s. 587). 

Otázkou ale zůstává, co se s touto duší stane po smrti člověka. Křesťané 

například věří, že duše po smrti člověka odchází buď do nebe, nebo do pekla, podle 

zásluh samotného člověka. Mnoho lidí také zastává názor, že z duších zemřelých se 

stávají duchové, kteří v této podobě dále setrvávají na světě. S touto myšlenkou také 

souvisí hnutí, které se nazývá spiritismus. Jeho vyznavači věří, že je možné se 

dorozumět s mrtvými. Vondráček (1993) považuje spiritismus za jednu z forem 

okultismus, jeho stoupenci se podle autora zabývají nadpřirozenem. Vondráček (1993) 

dále uvádí, že spiritisté věří, že se člověk skládá z těla, duše a ducha, přičemž duch je 

nesmrtelný a je možné s ním komunikovat, a to hlavně pomocí média (s. 203). 

3 Indiánský kmen 
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2.8 Náboženství 

V této podkapitole se budu snažit přiblížit jednotlivá světová náboženství, která 

byla při rozhovorech studenty/studentkami uváděna. Nejprve se ale zmíním o 

náboženství na obecné rovině, poté teprve přejdu k jednotlivým světovým náboženstvím 

konkrétně. 

Slovem náboženství se ve své publikaci věnované této problematice 

z psychologického hlediska věnuje Pavel Říčan (2007, s.33), který uvádí: „Náboženství 

je fenomén tak rozmanitý a historicky proměnlivý, jeho projevy se natolik liší v různých 

kulturách a společnostech, že někteří teoretici odmítají užívat toto slovo v jednotném 

čísle, jako obecný pojem". Dále autor v této publikaci uvádí několik možných definic 

tohoto pojmu a připouští, že definovat takový pojem není vůbec jednoduché. Jako jednu 

z těchto definic mohu uvést například tento výrok: „Náboženstvím rozumíme to, čím se 

zabývá religionistika, věda o náboženství" (Říčan, 2007, s.33). 

Huston Smith (1995), autor, který se touto problematikou také zabývá, uvádí ve 

své publikaci „Světová náboženství" šest znaků, které jsou pro všechna náboženství 

společné. Jsou to: 

1) autorita 

- náboženství je složité, vyžaduje určitou rovinu řízení, proto vyzdvihuje 

vzhledem k druhým některé jedince, ke kterým si pak ostatní chodí pro radu. 

2) rituál 

- rituálem je v knize myšleno kolektivní vyjádření citů, které k náboženství 

neodmyslitelně patří. 

3) výklad 

- výklad teorie toho kterého náboženství, který odpovídá na otázky lidské 

podstaty aj.. 

4) tradice 

- tradice jako uchovávání hodnot odkázaných současnosti. 

5) milost 

- tento rys náboženství v sobě podle Smith (1995) skrývá víru a jistotu 

v milost, na kterou se můžeme spolehnout. 
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6) tajemství 

- tajemství představuje poslední rys náboženství, které se k němu 

neodmyslitelně pojí. 
(Smith, 1995, s.67) 

Buddhismus 

Buddhismus, který můžeme rovněž nazvat náboženstvím Probuzeného4, vzešel 

z jiného náboženství, z hinduismu, od kterého se také posléze oddělil. Smith (1995) 

uvádí, že na rozdíl od hinduismu, je buddhismus náboženství vzniklé náhle a jako 

reakce právě na zkaženost hinduismu. Buddhismus byl 6.-5. století založen Buddhou, 

jeho základ tvoří čtyři ušlechtilé pravdy5. Buddhistické nauky můžeme nalézt shrnuty 

v Tripitace, což je kánon buddhistických písem tvořený třemi částmi (Lexikon východní 

moudrosti, 1996). Buddhistická obec je složená z mnichů a mnišek, rovněž tak 

z laických vyznavačů (tamtéž). 

Hinduismus 

V Lexikonu východní moudrosti (1996) je uvedeno, že tento název byl zaveden 

na Západ k označení obsáhlého tradičního indicko-náboženského systému. V Indii se 

setkáme s označením sanátanadharma, což podle Lexikonu v překladu znamená věčný 

řád nebo také věčné náboženství. Na rozdíl od buddhismus se u tohoto náboženství 

nesetkáme s jedním určitým zakladatelem, neboť pochází z mytologických kořenů, 

taktéž nemá ani přesně kodifikovaný kánon. Toto náboženství obsahuje spoustu různých 

druhů učení, která mají ale společné učení o zákonu karmy. 

4 Jak je psáno v knize Světová náboženství:,, Buddhismus se počíná s jedním člověkem.V jeho pozdních 
létech, kdy byla Indie zachvácena jeho poselstvím, přišli k němu lidé a tázali se ho, co je. Ne „Kdo jsi?" 
nýbrž „Co jsi?" J s i bůh?" tázali se. „Ne." ,Anděl?" „Ne." „Světec?" „Ne." „Co tedy jsi?" Buddha 
odpověděl: Jsem probuzený." (Smith, 1995, s.59) 

Život je podle Buddhova názoru pomíjivý, bezpodstatný a tedy strastný, poznání těchto tří znaků 
představuje počátek buddhistické cesty. Tato strast je podmíněna touhou a nevěděním, jejichž 
odstraněním lze dosáhnout vysvobození ze sansáry (znamená doslova „putování"). Uvěznění lidí 
v koloběhu bytí v buddhismu vysvětluje řetěz závislého vznikání. Konec koloběhu představuje nirvánu 
(kolektiv autorů, Lexikon východní moudrosti, 1996). 
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Judaismus 

Judaismus, neboli židovské náboženství, patří podle Pavlicové a Horyny (2003, 

s.l 15) , jež „patří spolu skřesťanstvím a islámem ke světově rozšířeným 

monoteistickým soustavám, jež spojuje nejen víra v jediného Boha, ale také sdílená 

tradice hebrejské bible". Pavlicová a Horyna (tamtéž) dále uvádějí, že „identita 

judaismu je budována na příslušnosti k lidu Izraele, který byl Bohem vyvolen a uzavřel 

s ním smlouvu, na jejímž základě se mu dostalo božích zaslíbení a současně povinnosti 

dodržovat boží zákon". Dále se tito dva autoři zmiňují o rozdílu mezi křesťanstvím a 

judaismem, který spočívá u jadaismu především v opírání se o náboženské právo a 

dodržování jeho příkazů (tamtéž), jinými slovy zde jde především o dodržování určitých 

obřadů a rituálů (Smith, 1995) .Počátky tohoto náboženství se datují již do roku 2000 

př.n.l., kdy hebrejské kmeny postupně pronikaly podél Eufratu do Kanaánu (Pavlicová, 

Horyna, 2003). 

Křesťanství 

Křesťanství je bezesporu považováno za nejrozšířenější monoteistické 

náboženství světa. Jak Pavlicová a Horyna (2003) uvádí, „vyznačuje se vírou v jediného 

Boha a vykupitelskou úlohou Ježíše Krista, považovaného za božího syna a mesiáše" 

(s.354). Lemaitrová a kol. (2002) označuje za křesťanství všechna náboženství, která 

jsou založená na osobě a učení Ježíše Krista. Křesťanství vzniklo ve druhé čtvrtině 

1.století v prostředí židovské Palestiny (Pavlicová, Horyna, 2003). Základním textem 

tohoto náboženství je posvátná kniha bible, sestávající se ze Starého a Nového zákona. 

V této části bych ještě ráda zmínila dva pojmy, které se ke křesťanství váží a 

které byly studenty často používány v diskuzi o životě po smrti, tedy pojmy nebe a 

peklo. 

Nebe, tak jak o něm píše Lemaitrová a kol. (2002, s.249) „se stalo symbolem 

plné spásy, stavu blaženství sdíleného těmi, kdo následovali Krista". Peklo naproti nebi 

autoři objasňují jako „místo pobytu a trestu zavržených"(2002, s. 276), který se 

uskutečňuje po smrti člověka. 
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Islám 

Smith (1995), který se ve své publikaci zabývá původem slova islám, uvádí, že 

toto slovo pochází z arabského salam, což může znamenat jednak mír a jednak 

odvozeně odevzdání se, jak autor uvádí. Vyznavači islámu se nazývají muslimové. 

Zrod islámu se datuje do ó.století, za Muhammadovy doby. Muhammad je považován 

za proroka, který toto náboženství zvěstoval. Jak uvádějí autoři Pavlicová a Horyna 

(2003, s.565), „islamámská věrouka je založena na pěti základních pilířích: 

1) nauka o jedinosti Boha 

2) nauka o prorocích 

3) nauka o andělech 

4) nauka o soudném dni a trestu za hříchy 

5) nauka o predestinaci" 
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3. Metodologie 

3.1 Literatura 

Před započetím samotného výzkumu jsem studovala literaturu, která se zabývá 

metodologií. Vycházela jsem zejména z knihy Kvalitativní výzkum, základní aplikace a 

metody, jejímž autorem je Jan Hendl. Díky této publikaci jsem měla možnost získat 

základní informace o tom, jak má být kvalitativní výzkum prováděn, a také o metodách, 

které jsem posléze k samotnému výzkumu zvolila. V následující části bych se ráda 

krátce věnovala kvalitativnímu výzkumu obecně. 

3.2 Kvalitativní výzkum 

Hendl (2005) ve své již výše zmíněné publikaci uvádí definici dvou autorů, 

Glasera a Corbinové (1989), kteří podle jeho slov za kvalitativní výzkum považují 

jakýkoli výzkum, který je statisticky nedotknutý. Hendl sám takovou definici označuje 

za značně diskutabilní. Hendl (2005) se dále zabývá samotným průběhem výzkumu, za 

jehož počátek označuje výběr tématu výzkumu a určení základní výzkumných otázek, 

které mohou být v průběhu výzkumu modifikovány nebo doplněny. Základem práce 

výzkumníka je pak vyhledávání a analýza informací, které se týkají výzkumné otázky. 

A které by měly spět k určitým závěrům, které výzkumník pečlivě ověřuje. Kvalitativní 

výzkum neoznačuje zpravidla výzkum krátkodobý, „obvykle se provádí pomocí delšího 

a intenzivního kontaktu s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců" (Hedl, 2005, 

s. 51). Terén a jedinci jsou předem vybrány na základě úvah výzkumníka (Hendl, 2005). 

Zpráva o kvalitativním výzkumu má podle Hendla (2005) obsahovat jak podrobný popis 

místa zkoumání, tak rozsáhlé citace, které pocházejí z rozhovorů a poznámek 

výzkumníka. 
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3.3 Zakotvená teorie (grounded theory) 

Velmi krátce se v této části budu zabývat zakotvenou teorií neboli grounded 

theory, která je považována mimo například akčního výzkumu, případové studie, 

biografického výzkumu aj. za jeden ze základních přístupů kvalitativního výzkumu. 

Jedná se o „určitou strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy získaných dat.. 

Vznikající teorie je zakotvená v datech, získaných během studie." (Hendl, 2005, s. 125). 

Tato strategie byla použita také při mém výzkumu, během kterého byly generované 

pojmy, které nyní tvoří základní teorii výzkumu. 

3.4 Popis výzkumného vzorku 

Jako výzkumný vzorek pro můj výzkum byla zvolena třída tercie gymnázia 

jednoho středočeského města, přibližně o 40.000 obyvatelích. Jednalo se o třídu 

koedukovanou, byla tedy tvořena dívkami i chlapci, kteří v době výzkumu nacházeli ve 

věku třináct a čtrnáct let. Tuto školní třídu tvořilo jednatřicet studentů a studentek, ne 

všichni se však výzkumu, který byl založen na dobrovolnosti, zúčastnili. Během 

výzkumu bylo použito několik metod, které budou popsány mže, informace pro výzkum 

jsou především získány z dotazníku a rozhovorů. Dotazník vyplnilo celkem třicet 

studentů, rozhovoru se jich pak zúčastnilo osmnáct. Tento počet přičítám jednak již 

výše zmíněné dobrovolnosti, jednak také faktu, že bylo zapotřebí informovaného 

souhlasu rodičů studentů/studentek. 

3.5 Postup výzkumu 

Jak bylo již naznačeno výše, k výzkumu bylo použito několik metod, jednalo se 

o pozorování, dotazník a rozhovor, který představoval hlavní metodu sběru dat. Nejprve 

bych zde tyto metody objasnila po teoretické stránce a v návaznosti na teorii bych se 

věnovala jejich použití v tomto konkrétním výzkumu. 
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Pozorování 

Pozorování Hendl (2005) považuje za samozřejmou součást mnoha výzkumů 

kvalitativního charakteru. Podle Hendla (2005) pozorování představuje metodu, pomocí 

které lze zjistit, naproti metodám jiným, co se ve skutečnosti ve zkoumaném prostředí 

odehrává. Za základní dělení této metody můžeme považovat rozdělení pozorování na 

zúčastněné a nezúčastněné. 

V případě mého výzkumu na gymnáziu byla tato metoda použita čistě pro 

informačně-seznamovací účely. Jinými slovy bylo mým cílem udělat si alespoň nějaký 

obrázek o budoucích informantech/informantkách, se kterými jsem se nikdy předtím 

nesetkala. Jednalo se o pozorování nezúčastněné, při němž výzkumník nezasahuje do 

dění ve výzkumném terénu. V mém případě to znamenalo následující. Po uvedení 

panem ředitelem do třídy tercie, jsem třídu po dobu několika týdnů navštěvovala během 

vyučovacích hodin a o svém pozorování jsem si vedla zápisky. Mohla jsem se tedy 

nepřímo seznámit se studenty/studentkami, kteří se později účastnili rozhovorů na toto 

téma. 

Dotazník 

V dotazníkové metodě jsou informace získávány písemnou formou, 

prostřednictvím předtištěných otázek, které jsou natištěny na zvláštní formulář -

dotazník. 

Během tohoto výzkumu byl po čase vyplněném pozorování položen dotazník se 

základními otázkami, které se tématu nadpřirozena týkaly. Dotazník byl položen během 

vyučovací hodiny s laskavým svolením vyučujícího. Studenti/studentky měli na jeho 

vyplnění neomezený časový limit. Účelem dotazníku bylo zjistit, zda a jak se 

studenti/studentky pohybují na poli tohoto tématu, sloužil tedy k prvotnímu průzkumu 

základních témat. Dotazníky jsem pečlivě studovala a díky nim jsem se poté mohla 

dobře připravit na rozhovor s konkrétním studentem/studentkou. Jeden z dotazníků je 

také přílohou této práce. 
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Rozhovor 

Tuto techniku můžeme charakterizovat jako získávání potřebných informací od 

zkoumaných osob prostřednictvím záměrně cílených otázek, které jsou kladeny 

dotazovanému tváří v tvář, to znamená, že jsou potřebné informace získávány v rámci 

sociální interakce. Rozhovor může být strukturovaný, nestrukturovaný či 

polostrukturovaný. Přičemž vše závisí na tom, zda jsou otázky předem připraveny a 

dotazovaný se jimi pevně řídí, či zda jsou připraveny jen z poloviny, či vůbec ne. 

V případě výzkumu, ze kterého vychází tato práce, se jednalo o rozhovor 

polostrukturovaný, kdy byly otázky sice připraveny předem, ale byly na místě doplněny 

otázkami dalšími, podle konkrétní situace a podle výroků určitého studentka/studentky. 

Rozhovory probíhaly v klidné místnosti, k rozhovorům studenti/studentky přistupovali 

jednotlivě. Doba rozhovoru závisela hlavně na sdílnosti studenta/studentky, ale 

průměrně se pohybovala okolo třiceti minut. Přepis rozhovoru je rovněž přílohou tohoto 

textu. 

3.6 Výsledky výzkumu 

Jak již bylo v této práci mnohokrát zmíněno, výsledkem výzkumu jsou 

generované pojmy z terénu, které tvoří základ této práce. Ráda bych také uvedla, že se 

v praktické části, která po části věnované metodologii následuje, zabývám výhradně 

pohledem informantů/informantek, popsaných ve výzkumném vzorku. 
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4. Praktická část 

4.1. Úvod do praktické části 

V této části se budu podrobně zabývat informacemi získanými od 

studentů/studentek během výzkumu na gymnáziu. Prostřednictvím metod popsaných 

v předchozí kapitole, a hlavně tedy díky rozhovorům se studenty/studentkami, jsem 

měla možnost dozvědět se názory skupiny studentů na tuto problematiku, jejich 

zkušenosti a postoje. Na následujících stránkách se tedy budu věnovat získaným 

informacím z hlediska daných podtémat. Struktura této části se záměrně podobá 

struktuře části teoretické, je tak učiněno z důvodu lepší orientace v této práci. Pro 

utváření celistvějšího pohledu čtenáře přikládám k určitým tvrzením citace 

studentů/studentek, které pocházejí přímo z rozhovorů. 

4.2 Pojem nadpřirozeno 

Abychom se se studenty/studentkami mohli této problematice věnovat hlouběji, 

bylo zapotřebí se nejprve zabývat tímto obecným pojmem a pokusit se ho nějakým 

způsobem definovat. Odpovědí na tuto otázku byla spousta, studenti/studentky se 

shodovali v názoru, že nadpřirozeno je široký pojem, jenž zahrnuje věci, které se nedají 

vysvětlit. Někteří pojem definovali prostřednictvím výčtu pojmů, jiní se ho snažili blíže 

charakterizovat. Pokud bychom shrnuli všechny názory informantů/informantek, 

nadpřirozeno by mělo následující charakteristiky, je to něco, co: 

• se nedá logicky vysvětlit 

• nemůžeme pochopit 

• si nedokážeme představit 

• není běžné 

• je nad hranice běžných lidských schopností 

• je vymyšlené 

• nevidíme, ale přesto cítíme, že je to s námi 
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• zahrnuje vše, co je vyšší než my 

• vytváří pouze naše vlastní představy 

• se nestává každý den 

• nám připadá nemožné 

• patrně neexistuje, ale baví nás o tom přemýšlet 

• se vymyká zákonům fyziky 

• nenese žádné důkazy 

• je úzce spjato s náboženstvím a magií 

• je někde j inde mimo planetu Zemi 

• je něco více než normální svět 

• může nahánět lidem strach 

Výše popsané charakteristiky představují názory studentů/studentek, které se 

výzkumu zúčastnili. Studenti/studentky ve valné většině chápou nadpřirozeno jako něco 

záhadného, nevysvětlitelného. Všichni studenti tento pojem znali a reagovali na něj, 

z čehož soudím, že nadpřirozeno je také něco, co více či méně zasahuje do životů všech. 

Studenti/studentky do tohoto pojmu nejčastěji zahrnovali nadpřirozené bytosti, jevy a 

schopnosti. Vybavili si také ale spoustu příběhů, filmů a knížek, které se k této tematice 

váží. Pro ilustraci cituji některé názory: 

František: Nadpřirozeno je něco, co převyšuje naše myšlení a očekávání. 

Nadpřirozený schopnosti, já nevim, třeba uzdravování nebo nějaká schopnost, že člověk 

vidí někomu do duše a tak " 

Barbora: „Takže myslim si, že nadpřirozeno jsou třeba nějaký duchové, nějaký 

duše, třeba bůh, nadpřirozeno nebo nějaký víly nebo něco takovýho...a ještě 

mimozemšťani." 

4.3 Nevysvětlitelné zážitky 

Další podkapitola odráží diskuze studentů/studentek, které byly otevřeny 

otázkou: ,JStalo se ti někdy něco, co si nedokážeš logicky vysvětlit?" Studenti/studentky, 

kteří na tuto otázku odpověděli kladně, dále tyto události popisovali. Pro ilustraci 
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uvádím příběh Adély, která popisuje svoje setkání s nadpřirozenými bytostmi, a příběh 

Dominika 1, který při rozhovoru vyprávěl o zázračném vyléčení. 

Adéla: JVa víkendu s mojí bývalou třídou jsme viděly s mými kamarádkami 

tancující víly (doteď si myslim, že se mi to jenom zdálo, ale kamarádky to viděly také). 

Navíc, duch mého táty se mi zjevil a ukázal mi, kde jsou pro mě a pro ségru řetízky od 

něj" 

Dominik 1: „To jednomu známýmu, ten byl snad ve Finsku, tam si udělal něco 

s nohou a všichni doktoři si lámali hlavu a řikali mu, že to je beznadějný, že bude 

nadosmrti mrzák že podle nejvyspělejších technologií to nepude, a pak ten člověk byl 

na přednášce nějakého kněze a ten v jedný části přednášky řek, že je v hledišti nějakej 

mrzák a tak ať jde na jeviště, tak on se rozhlížel, že půjde někdo jinej a nakonec musel 

jít on sám, protože nikdo jinej nešel a ten kněz se nad nim modlil takovým tím jazykem, 

kterek každej slyší ve svým jazyce, jako mluvili apoštolově, když na ně přišel duch 

svatej, takže mluvili stejným jazykem i pro Římany i pro Egypťany atd., tak tim jazykem 

se nad nim modlil a ten mrzák pak po konci tý přednášky pak zahodil berle a pět 

kilometrů běžel." 

Kromě těchto dvou příběhů spousta studentů/studentek uvádí zažití pocitu déjá 

vu nebo pocitu, že je někdo sleduje a když se otočí, nikoho nevidí. 

Jak jsem již zmínila v teoretické části, je zajímavé, jak si lidé, v tomto případě 

studenti/studentky, tyto zážitky vysvětlují. Někteří jim přikládají nadpřirozený význam, 

jiní mají pro všechno logické zdůvodnění. Tato skutečnost má samozřejmě souvislost 

stím, jak se studenti na začátku rozhovoru vyjadřovali o existenci či neexistenci 

nadpřirozena vůbec. 

4.4 Pocity doprovázející zkušenost s nadpřirozenem 

Jak jsem již zmínila na konci předchozí kapitoly, strach je jedna z hlavních 

emocí, které se studentům/studentkám pojí s oblastí nadpřirozena. Během rozhovorů, 

které představovaly hlavní metodu výzkumu, jsme společně se studenty/studentkami 

nejdříve hledali odpověď na otázku, z čeho měli v minulosti strach. Nejvíce se 

studenti/studentky báli nadpřirozených bytostí, a to těch, jejichž existence v naší kultuře 
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slouží ke strašení děti. Je to například čert nebo Polednice. Z nadpřirozených bytostí 

jsou to ještě duchové, kterých se studenti/studentky nejvíce bojí. 

Informanti/informantky zároveň přiznávají, že strach se nejvíce objevoval (a u 

některých studentů/studentek stále objevuje), když se nacházeli ( nebo nacházejí) ve 

tmě. Tento fakt byl zdůvodněn mnoha výroky, například: 

Katka: já nevim, ty nadpřirozený bytosti ji můžou mít radši, tu tmu, jako že 

se v ní lip můžou schovat." 

Iveta: ,J*rostě nic jako se nevidí a je to takový jiný než na světle. To si na 

všechno můžem šáhnout a když se jde po tmě, tak je to takový jiný." 

Stanislav: „Nevim, jsem se bál, že na mě někdo může odněkud vyskočit 

Studenti/studentky uvádějí, že dnes už se nadpřirozených bytostí nebojí, 

zdůvodňují to především tím, že už v dané bytosti, jevy apod. nevěří, mají spíše strach 

ze školních neúspěchů a z budoucnosti. Pokud se vrátíme ke strachu, který se pojí 

s nadpřirozenem, například ke strachu z duchů, studenti/studentky popisují následující 

fyzické příznaky strachu: 

• nervozita 

• bušení srdce 

• husí kůže 

• třas končetin 

• chlad po těle 

• divný pocit v žaludku 

• tlak v hlavě 

• tlak na hrudníku 

• stres 

• nechuť k jídlu 

• zrychlení tepu 

• pocení dlaní 

• zadrhávám v řeči 
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Takto studenti/studentky popisují strach na fyzické úrovni. Aby těmto 

nepříjemným pocitům předešli nebo je v případě jejich přítomnosti zastavili, používají 

následující strategie, pomocí kterých strach odbourávají. 

• odvádění myšlenek k j inému tématu: 

Tereza: „Ab, tak v noci se otočim a snažim se myslet na něco jiného 

• přítomnost různých známých předmětů pro navození pocitu bezpečí: 

Adéla: Já se prostě snažim na to nemyslet, radši si přečtu knížku a ono 

to jakoby ubude. Takže budu pak myslet na něco jiného. Nebo se prostě 

budu snažit usnout, vezmu si plyšáky k sobě a oni mě jakoby ochráněj 

• racionální zdůvodnění situace: 

Barbora: „Říkám si, že se nemám čeho bát nebo něco takovovýho..." 

• vyhnutí se situaci, která by mohla strach navodit: 

Iva: ,y4bych se nebála, tak se nekoukám na horory." 

• dodání si odvahy: 

Filip 1: „Tak řikám si, že to prostě zvládnu a já si věřim, musim si věřit" 

Se studentky/studentkami jsme se také zaměřili na to, v čem vidí rozdíl mezi 

strachem a trémou. Všichni informanti/informantky mezi těmito dvěma pojmy cítili 

určitý rozdíl, který každý vyjádřil svým způsobem. Opět uvádím několik příkladů: 

Dominik 1.: „Tréma to je jakože já sám něco zkazim a strach jako...no, spíš 

tréma je část strachu. A strach obecně je, že se můžu bát i něčeho, co přijde na mě, ne, 

že já sám něco zkazim." 

František: „Tak strach je, že se člověk něčeho bojí, že ho něco jako doopravdy 

svazuje, kdežto ta tréma nemusí svazovat. Ta tréma...jsou dva druhy trémy, že jo. 

Tréma, která je přirozená, a člověk by měl mít trošku trémy, aby ho trošku povzbudila, 

nebo pak ta tréma hodně svazuje, což pak jakoby přechází do toho strachu." 

Iva: „Tréma je nějaká událost, když třeba před někým máme promluvit veřejně a 

obáváme se toho, ale strach může být z nějakých věcí dlouhodobě, spíš tréma je taková 

náhlá, že vlastně trvá jenom určitou dobu." 
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Jak můžeme vidět, každý student tyto dva pocity rozlišoval podle svých kritérií, 

někteří podle délky trvání. 

4.5 Nadpřirozené bytosti 

Nadpřirozené bytosti byly souslovím, které si téměř všichni studenti/studentky 

vybavili pod pojmem nadpřirozeno. Uváděli především pohádkové bytosti, jako jsou 

draci, víly, vodníci, ale často se zmiňovali také o bytostech náboženských, jako o 

andělech nebo o Bohovi či bozích. Společně jsme se snažili dospět k určitým 

charakteristikám, které tyto bytosti mají. K něčemu, co z nich zástupce nadpřirozena 

činí. Nadpřirozené bytosti se podle studentů/studentek tercie mohou vyznačovat tím, že 

mají nějaké nadpřirozené schopnosti, mohou se zjevit člověku, nepodléhají fyzikálním 

zákonům, jejich existence je nad naše chápání, vyskytují se v různých fantastických 

příbězích. Zodpovědí na otázku ohledně existence nadpřirozených bytostí bychom 

mohli vygenerovat 4 skupiny studentů/studentek, které dokládám jejich výroky. 

1) skupina, která nevěří v nadpřirozené bytosti vůbec 

Anna: ,JJevěřim, že něco existuje, to je jenom v povídačkách." 

Gabriela: „Ne, myslím si, že všechno na světě má své vědecké zdůvodnění. 

Třeba nadpřirozené bytosti jsou přežitek, kterým si lidé dřív vysvětlovali 

věci, u kterých nenašli jiné vysvětlení." 

2) skupina, která nepopírá existenci nadpřirozených bytostí, ale sama vně 

nevěří 

Katka na otázku, jestli věří v existenci nadpřirozených bytostí: ,JVo, já si 

myslim, že spíš ne, ale možná něco tákovýho je." 

3) skupina, která v nadpřirozené bytosti věří, ale nemá s nimi vlastní zkušenost 

Dominik 2: ,^íno, věřim v to, ale nemám určitou představu." 

Jitka:Myslím, že něco existuje, ale nevím co." 

4) skupina, která v nadpřirozené bytosti věří a jejich existenci dokládá vlastními 

zážitky 

Adéla říká: Jo, věřim v to, třeba v ty duchy. To už jsem viděla i několik 

fotek A jedna se mi dokonce povedla zachytit." 
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Dále se budu zabývat názory studentů/studentek na UFO, o kterém mohu říci, že 

v rozhovorech vytvořilo samostatnou skupinu nadpřirozených bytostí. Nejprve 

k názorům na jejich existenci. Většina studentů/studentek se shoduje na tom, že není 

možné, aby naše civilizace byla ve vesmíru, vzhledem kjeho velikosti, jediná. Tuto 

skutečnost komentují následovně: 

Tereza: „AJo, já bych řekla, že někde ve vesmíru určitě nějaká civilizace existuje, 

protože když je to tak velký, tak by byla docela náhoda, kdyby tady byla jen jedna." 

Barbora: ,JMyslim, že existuje, protože mi přijde blbý, že vesmír je tak velkej, 

ábysme tam byli jenom my." 

Co se týče možné podoby těchto bytostí, studenti/studentky si je většinou 

přestavují tak, jak jsou prezentovány v médiích, tedy jako zelené mužíčky s tykadly (1), 

ale často se jako protiklad objevily také názory, které popisují jejich podobu s člověkem 

(2). 

1) Michaela 1: „Představuju si je jako takový ty lítající talíře, jako 

v pohádkách. A takový ty zelený bytosti s těma tykadlama a hranatejma 

hlavama." 

Filip 1: ,Já myslim, že maj dvě tykadla a dvě oči." 

2) Barbora: „ATo, myslim, že to nejsou nějaký příšery, že jsou třeba podobný 

nám." 

Kateřina: „Afo, já šije představuju asi tak, že vypadaj nějak podobně jákolidi, 

protože když jsme byli takhle vyvinuti, poměrně dokonale, tak si neumim 

představit, že by vypadali jinak." 

Následně jsme se studenty/studentkami také diskutovali o jejich možném vztahu 

k lidem, někteří se přikláněli k názoru o jejich nevědomosti o naší planetě, jim' tvrdili 

opak. 

Posledním velkým oddílem této podkapitoly je část věnovaná duchům, jakožto 

nadpřirozeným bytostem, a spiritismu. 
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Všichni studenti/studentky bez výjimky věří v existenci duchů a téměř většinou 

zastávají stejný názor, že duchové jsou duše zemřelých lidí, ale objevují se i názory jiné. 

Pro ilustraci cituji některé studenty/studentky: 
Iva: ,Puchové jsou vlastně mrtví, kteří vlastně... nepostoupila jejich duše někam 

dál..." 

Barbora: „Tak to nejsou, my slim si, nevěřím na žádný v bílým prostěradle a 

takhle, ale jako že to jsou třeba ty zemřelý duše, že třeba s náma můžou někdy držet 

nějakej kontakt nebo že třeba se možná daj nějaký vyvolat, ale nezkoušela jsem to teda." 

Dominik 1 přirovnává duchy k andělům: ,J)uchové jsou buď andělé, nebo prostě 

andělé, a ty se prostě rozdělujou různě, třeba jako strážci těch různejch věcí v přírodě 

anebo normální duchové s vyššíma hodnostma jako jsou archandělé a tak, ale to 

jsou... no prostě jako šéfujou vyššímu oboru." 

S duchy lze podle studentů/studentek komunikovat následujícími cestami: 

• prostřednictvím zjevení se člověku, například ve snu 

• prostřednictvím různých „pomůcek", například křišťálové koule 

• prostřednictvím tzv. vyvolávání duchů 

Poslední možnosti jsme se studenty/studentkami věnovali hodně prostoru a 

diskutovali jsme o tom, jak si takové vyvolávání duchů představují. 

Informanti/informantky se shodují na tom, že k tomuto rituálu je zapotřebí určitých 

podmínek, nejčastěji jsou zmíněny následující: 

• účastníci sedí v kruhu 

• drží se za ruce 

• v místnosti je přítmí 

• uprostřed kruhu se rozmístí nějaké pomůcky, například deska s písmeny 

• odříkávají se určité formule 

Michaela 1 popisuje vyvolávání duchů následovně: to jsou jako různý 

metody, my jsme to zkoušeli, když jsem vyvolávala poprvý, tak jsme měli v toaleťáku 

zabalený tužky, takhle do trojúhelníku, a bylo to jakože takhle je papír a v tom byla 

zabalená ta tužka a pak se zvedly ty papíry a ta tužka, když tam byla, když odpovídal 

ano, tak byla vždycky aspoň jedna zastrčená v tom toaleťáku, prostě nespadla ven. To 
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byl ten toaleťák takhle přehnutej a v tom byla ta tužka a když řekl ano, tak tam ta tužka 

zůstala. Nebo jsme měli takhle tabulku a posouvali jsme písmena..." 

Někteří studenti/studentky jsou přesvědčeni o tom, že vyvolávání duchů 

představuje hřích a může znamenat určité nebezpečí, proto je u některých studentů úzce 

spojeno s takovými pocity, jako je strach. Pocitům, které jsou u studentů/studentek 

s oblastní nadpřirozena spojeny, se budu věnovat v další části této kapitoly. 

4.6 Nadpřirozené schopnosti 

Tato část kapitoly je věnována nadpřirozeným schopnostem, tak jak o nich 

uvažují studenti/studentky. Rozhovory se studenty/studentkami byly zaměřeny na 

následující otázky. Jaké nadpřirozené schopnosti podle studentů/studentek existují, 

jakou cestou se dají podle nich získat, zda by nějakou chtěli disponovat, k čemu by ji 

využívali. 

Nejprve se zaměřím na existenci nadpřirozených schopností obecně. Téměř 

všichni z informantů/informantek věří v existenci nadpřirozených schopností, i když ne 

každý z nich považuje za nadpřirozenou schopnost to samé, jako například Denisa: 

,JSlěkdo by to třeba nepovažoval za nadpřirozenou schopnost, ale třeba jen jako 

umět někoho rozesmát nebo takhle, tak prostě to je třeba pro mě taky nadpřirozená 

schopnost." 

Většinový názor by se dal shrnout následujícím způsobem. Nadpřirozená 

schopnost je něco, co jen tak někdo nedokáže. Ten, kdo ji vlastní, dokáže něco jiného 

než ostatní, něco zvláštního umí. Studenti/studentky jmenovali následující nadpřirozené 

schopnosti: 

• létám 

• cestování v čase 

• uzdravování 

• nadpřirozená síla 

• komunikace s nadpřirozenými bytostmi 

• čarování 

• předpovídání budoucnosti 
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• telekineze 

V názorech na vzhled osoby, která disponuje nadpřirozenou schopností, se 

studenti rozdělují na dvě skupiny: 

1) ti, co se přiklánějí k názoru, že člověk, který má nadpřirozenou 

schopnost vypadá jako ostatní: 

Dominik 1: JVro, normální člověk, kterej má nadpřirozenou schopnost. 

Nevim, co bych k tomu měl říct. Vypadá úplně stejně, ale něco zvláštního 

umí." 

2) ti, co mají konkrétní představu: 

Michaela 1: „Bude mít dlouhý vousy, dlouhý vlasy, bude jako vysokej, 

takovej zarostlej hodně, no, takovejjako vážnej." 

Dělem studentů na dvě skupiny lze použít i u následující otázky, a to: ,Jak lze 

takovou nadpřirozenou schopnost získat?" Jedni studenti/studentky se domnívají, že 

nadpřirozená schopnost je člověku dána, je tedy vrozená, je to dar od boha aj.. 

Michaela 2: ,JS tím se člověk asi narodí 

Druzí studenti zastávají názor, že nadpřirozená schopnost je něco, co lze získat 

učením, snahou a pílí. 

Dominik 2: ,Já si my slim, že ty sklony ktěm schopnostem můžou bejt jako 

talent, někomu to může jít hůř, někomu lip, ale že se to všechno, když někdo na tom bude 

hodně pracovat, dá naučit. Já myslim, že je to o tom, že každej k tomu máme přístup. 

Jako někdo má znalosti v tom a někdo v tom, protože se tomu věnoval a učil se to." 

Studenti se jednoznačně neshodují ani v odpovědi na otázku, zda by nějakou 

nadpřirozenou schopnost chtěli mít. Někteří uvádí, že jsou spokojeni tak, jak jsou, jiní 

by si dokázali život s takovou schopností představit. Zajímavý je názor Terezy, která 

patří k té první skupině: 

„No, tak já moc nechci jako vyčnívat, já mám takovej pocit, že kdybych měla 

nadpřirozený schopnosti, tak že bych se nemohla bavit s ostatníma tak jako normálně, 

že by to nebylo takový..." 

Druhá skupina studentek/studentů, kteří by nějakou takovou schopnost chtěli 

vlastnit, se dále vyjadřovali k účelům, ke kterým by ji chtěli používat: 
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Kristýna: „Četla bych lidem myšlenky, někdy bych ráda věděla, co si lidé ve 

skutečnosti myslí." 

Filip 1: „Chtěl bych se vrátit do minulosti, protože mám rád dějiny." 

Denisa: „Tak dobrý jsou takový ty schopnosti všeobecný. Třeba mít cokoli, 

kdykoli, jakkoli a takhle. Že bych třeba mohla právě někomu pomoct, kdyby někdo 

potřeboval. Třeba dopsat si úkol z matiky před hodinou nebo takhle." 

Obecně se dá říci, že podle studentů/studentek nadpřirozená schopnost může být 

použita pro konám dobra nebo pro páchání zla. 

Informanti/informantky shodně uvádí, že neznají někoho ve svém okolí, kdo by 

takovou schopnost měl. U člověka, který to o sobě tvrdí, je pro ně důležité, aby svou 

schopnost dokázal. 

4.7 Příběhy s tematikou nadpřirozena 

Tyto schopnosti jsou známé především z filmů, seriálů, které studenti/studentky 

sledují, a knížek, které čtou. Ve výzkumu jsme se nad těmito příběhy také pozastavili, 

diskutovali jsme o tom, co se studentům/studentkám na nich líbí/nelíbí, zda si myslí, že 

se jejich děj někdy mohl odehrát ve skutečnosti. V následujícím textu shrnu odpovědi 

na položené otázky a jako příklady odpovědí uvedu některé citace studentů/studentek. 

Ve chvíli, kdy byly zmíněny různé konkrétní povídky a příběhy, jsme se se 

studenty/studentkami snažili vymezit dva pojmy, které se váží k této tematice. Jedná se 

o pojem fantasy a o pojem sci-fi. Není možné říci, že by studenti/studentky uváděli 

shodně správné definice, každý si pod těmito dvěma slovy představil něco jiného, někdy 

blízkého a někdy vzdáleného tomu, co doopravdy tyto dvě slova představují. Opět pro 

ilustraci uvádím některé příklady: 

Tereza: ,fantasy to je literární žánr, kterej...no, my jsme se to už učili, ale už si 

to nepamatuju. Prostě tam jsou nadpřirozený bytosti a ten svět fantasy je úplně 

nezávislej na tom našem, prostě jsou tam hrdinové. A sci-fi? To je příběh jako třeba 

s nějakým vynálezem novým nebo co bude v budoucnosti." 

Filip 2 : , f an tasy to je prostě, že tam jsou ty věci, který prostě jinak nejsou, a to 

sci-fi, to je prostě nějaká věda, nějaká speciální'." 
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Filip 1: ,JFantasy to je vlastně nadpřirozeno...teda nadpřirozeno, to je vlastně 

úplně smyšlenej příběh a sci-fi je část pravda a část vymyšlený." 

Někteří studenti/studentky uvádí, že rádi sledují filmy nebo čtou knížky 

s tematikou nadpřirozena, některé naopak vůbec tato oblast neláká. První skupině 

studentů/studentek byl položen dotaz, čím je takový příběh přitahuje. V zásadě se shodli 

na tom, že je láká neobvyklost příběhů, objevování se věcí, jevů a osob, se kterými se 

v běžném životě nesetkali.. Jako obvykle předkládám jako příklad některé výroky: 

Barbora: „Že třeba vidim, jak ty lidi dokážou něco nadpřirozeného, třeba 

čarujou nebo tak, a ještě tam vidim, že to má nějakej příběh, že tam je zlo a dobro." 

Lenka: „Líbí se mi, že mají něco navíc, že se to nějak vymyká naší realitě...něco, 

co není možný u nás, tak to se tam uskuteční." 

Naproti tomu důvodem, proč studenty/studentky tyto příběhy nelákají, je velká 

smyšlenost těchto filmů, knížek apod.. Například Iveta a František říkají: 

Iveta: ,JVevim proč, ale je to takový až moc vymyšlený." 

František: ,Já si myslím, že to jsou takový blbosti, že to není moc reálný 

Tímto postojem jsou zároveň ovlivněny názory studentů/studentek na možnost 

převedení těchto příběhů do reality. Někteří uvádění, že podle nich není vyloučeno, že 

se takový příběh někdy ve skutečnosti stal nebo se odehraje v budoucnosti, ostatní jsou 

k tomuto značně skeptičtí. Zde jsou citovány některé vybrané názory 

studentů/studentek: 

Iva: „Člověk si to představuje, ale nemyslím si, že by se to mohlo doopravdy stát. 

Myslím si, že by se to nemohlo stát ani někdy v minulosti, protože některé ty příběhy 

jsou dány v modernosti, kdy už jsou další věci vymyšlené a tak Takže v minulosti asi 

taky ne." 
František: „To záleží na tom, co. Star Wars to se třeba nikdy nestane, ale tak 

nějaký příběhy se můžou jako stát, že ho...když třeba někdo umře, tak se pak může vrátit 
do života, to je možný." 
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4.8 Magie, magické rituály 

V této části se budu zabývat tím, co si studenti/studentky představují pod 

pojmem magický rituál, zda mají pocit, že by něco takového mohlo fungovat a zda 

někdy zkoušeli čarovat. Kromě tohoto jsem se v této části také zaměřila na funkci a 

používaní talismanů a jejich význam pro studenty/studentky, kteří v ně věří. Nejprve se 

však budu věnovat již zmíněným magickým rituálům. Velkou část studentů při tomto 

dvousloví napadla následující představa, nebo představa podobná té, kterou popisuje 

Kateřina: 

,JPod magickým rituálem si představím třeba nějakou tlupu černochů, kteří tam 

tak nějak jančej u ohně a něco vyřvávaj a uctívaj třeba takhle nějakého boha. Nebo 

dávaj nějaký oběti.'''' 

Dominik 1 si pod magickým rituálem představil následující: 

„To jsou prostě činnosti, ve kterejch se dělaj věci, který normálně třeba ve městě 

neděláme a je to za účelem získat nějakou schopnost nebo udělat něco pomocí 

nadpřirozena.'''' 

Souhrnně se dá tedy říci, že každý student/studentka si pod pojmem magický 

rituál vybavil něco svého, ale většinová představa se přiklání k názoru Kateřiny. Někteří 

studenti se přidávají k těm lidem, kteří v takovéto počínaní věří a myslí si, že by mohlo 

fungovat, jiní se přiznávají, že jsou k těmto činnostem dosti skeptičtí a nevěří v ně. 

K první skupině se řadí například Denisa, která svůj názor dokládá vlastním příkladem, 

kdy ji talisman podle jejich slov pomohl při zápase, nebo Dominik 2, který zároveň 

popisuje princip, který podle něj magické rituály doprovází.: 

Denisa: ,Já si myslim, že to funguje, třeba minulej tejden jsme měli finále 

v korfballe, jako my starší žáci, a to jsem si s sebou třeba brala do krabičky tenhle 

řetízek a ještě jedno zlatý srdíčko, co mám vlastně od babičky. Tak já nevim, mně to 

prostě nějak funguje." 

Dominik 2: Myslim, že ano, fungují. Za účelem buď ochrana anebo přivolání 
štěstí. K vlastnímu nebo cizímu dobru. Vlastně ono by to mohlo fungovat i ke zlu, ale 
vtom čarodějnictví funguje asi ta zásada, že všechno, co vyšleš, se ti třikrát zpátky 
vrátí" 
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Do skupiny, která nevěří, že by něco jako magický rituál mohlo fungovat, se 

řadí například Dominik 1, který se k tomu vyjadřuje následovně: 

„Ab, já v magii nevěřim, magie je....pokud něco jako magie je, tak je jenom 

černá, a to je ta od Ďábla, bílá magie je výmysl nějakejch týpků na internetu.'''' 

Informanti/informantky se vesměs shodují, že čarování do jejich životů nepatří, 

nepraktikují ho. Jako vždy ale existují výjimky, jako například Michaela 1, která má 

s čarováním své zkušenosti: 

,JVo, když jsem byla malá, tak jsem zkoušela čarovat, to bylo v jednom... svíčku 

jsme měli a na papírek se napsalo nějaký, co chceme, aby se nám stalo a pak se to 

spálilo. Nestalo se to." 

Se studenty/studentkami jsme také zmínili používám magie, magických rituálů 

v každodenním životě, které mají člověku přinést štěstí. Pod tímto si studenti/studentky 

vybavili většinou následující příklady činností, které mají přinést štěstí, například při 

zkoušce nebo testu: 

• vkročení pravou nohou 

• nošení talismanů 

• objevem čtyřlístku 

• sáhnutí si na knoflík při projití kominíka 

• šlapání na kulaté kanály 

Naopak neštěstí může podle studentů/studentek přinášet třeba černá kočka přes 

cestu nebo podejití štaflí stojících na chodníku. K těmto „malým" rituálům se 

studenti/studentky hlásí spíše, někteří uvádějí jiné činnosti, které jim nosí štěstí. 

Studenti/studentky uvádí příklady, při kterých tyto činnosti vykonávají, většinou se 

shodují, že se tak děje před nějakou zkouškou, testem, vystoupením, zápasem a čímkoli, 

co je pro ně důležité. 

Adéla popisuje: ,JCdyž píšeme písemku, tak si sáhnem J.A.Komenskýmu na 

hlavu, aby nám jako přines štěstí, to jako děláme, jenže teď na něj sahala sekunda 

hrozně moc, tak už tomu jako moc nevěříme, už si myslíme, že ty vědomosti se z něj 

úplně vyčerpaly." 
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Jedna z hlavních činností, které studenti/studentky připisují magickou moc, je 

nošení talismanů. Ne všichni však vtalismany věří, ale v této skupině 

studentů/studentek byla naprostá většina těch, kteří talismanům přičítají magickou moc 

a domnívají se, že je to právě to, co jim pomáhá při těžkých událostech. 

Infromanti/informantky zmiňují, že jako talismany používají nejčastěji různé náramky, 

řetízky, kamínky a plyšové hračky, které často dostávají od jiných jako dárky nebo šije 

i sami kupují, není ani výjimkou, že byl takový talisman nalezen, například kamínek 

v řece. Nosí je u sebe, jak jsem již zmínila výše, při událostech, při kterých chtějí mít 

štěstí, kterých se obávají. Pro studenty/studentky mít talisman znamená hlavně jistotu, 

dodání odvahy, uklidnění aj.. 

Na závěr této části zde uvádím citace některých studentů/studentek, ve kterých 

je popisováno, co pro koho znamená mít talisman u sebe u nějaké významné události: 

Adéla: „Talisman...pro mě znamená, že tomu, tý věci, můžu taky věřit, že prostě 

mám někoho, jako ne třeba jenom člověka, ale i tu věc, která mě jakože neopustí a 

jakože ví i mí pocity z toho, jakože kamarádkám neřeknu, že mám prostě z tohohle 

strach, to radši budu dělat hrdinku, že se toho nebojím, ale ten talisman to třeba ví." 

Michaela 2: ,JJo, já věřim v to, že když už jsem to od někoho dostala, tak že na 

mě ten člověk myslí, takže v tom nejsem sama. Ne, že by tam se mnou byl, ale že vážně 

v tom nejsem sama, že na mě někdo myslí a takhle. Že to zvládnu prostě, jako kdyby mi 

někdo říkal: to zvládneš." 

4.9 Duše 

V této části zabývat pojetím duše, tak jak ji vnímají studenti/studentky. Při 

položení otázky: „ Co si myslíš, že se stane po smrti člověka?" si pouze jeden student 

nedokázal nic představit. Ostatní vysvětlovali různé teorie, které zde také předložím. 

Jejich základem bylo téměř vždy přesvědčení o existenci duše. Citacím 

studentů/studentek v této části věnuji velký prostor. Nejprve se však budu věnovat 

obecným charakteristikám duše tak, jak jí je připisovali studenti/studentky. Duši, tedy 

přesněji její podobu, si informanti/informantky představují následovně. Jako: 

• mlhu 
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• kus vzduchu 

• obrys člověka 

• bublinku 

• energii 

Dále se studenti/studentky přikláněli hlavně k názoru, že duši nemůžeme 

s něčím ztotožnit, že se popsat nedá nebo že si nedokáží představit jak by duše mohla 

vypadat. 

Ve výzkumu jsme se společně se studenty/studentkami věnovali také lokaci 

duše. Jak jsem již popisovala v části teoretické, kde se opírám o literaturu, duše může 

být umístěna buď v těle anebo mimo tělo. Studenti/studentky uvažovali pouze o první 

možnosti. V těle duši lokalizovali v následujících místech a orgánech: 

• v srdci nebo blízko u srdce 

• v mozku 

• v celém těle 

O jiných místech studenti/studentky neuvažovali. Někteří uváděli, že duši 

lokalizovat nelze. Pro ilustraci rozhovorů na toto téma uvádím některé příklady názorů 

na podobu duše a její lokalizaci: 

Dominik 1: ,JDuše je prostě celá v člověku, to není braný prostorově. A jak to 

vypadá, to je...určovat to je taky pěkná blbost." 

Lenka: Myslím, že sídlí v mozku, to je centrum všeho myšlení, a nevím 

jestli...asi nevypadá nějak hmotně, nevim, jestli ji můžeme vidět očima." 

Jak již zmínila na počátku této podkapitoly, se studenty/studentkami jsme 

diskutovali o tom, co si myslí, že se stane po smrti člověka. Někteří uvádějí, že by se 

touto otázkou lidé neměli zabývat, jiní konkrétně popisují svoje představy. U věřících 

studentů/studentek byly názory na toto téma uváděny v souladu s jejich vírou a učením. 

Například František na otázku, co si myslí, že se stane po smrti člověka, odpovídá: 

,JVo, tak přijde nějakej soud a pak člověk může jít buďto do zkázy věčný nebo do 

toho nebe, že jo, ale nebo většinou do toho očistce, aby se očistil, protože do nebe se 

člověk nedostane dřív, nejdřív se musí očistit od těch hříchů." 
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Podobný názor má i Dominik 1: 

„AJo, po smrti člověka, jak jsem říkal, že pokud vůbec nevěří, tak zůstane na 

zemi, a pokud věří, tak jde do očistce a tam se očistí ty hříchy. Ten očistec.... to je jako 

když... to si nějak nejde představit, to je mimo normální lidský chápání a prostě lidi, co 

by šli případně do toho nebe, tak jdou do toho očistce a pak je prostě něco jako soud a 

tam jsou ty jak byli dobrý nebo prostě co dělali, a pak jdou do pekla nebo do nebe a 

podle některých lidí jsou v nebi různý stupně, takže pokud jsme byli jakž takž do toho 

nebe, tak je 1. stupeň, to je jako lepší než na zemi, ale není to úplně to nejlepší, a pak je 

prostě čím jsme byli lepší, tak jsou vyšší stupně, ale tak já si to moc nemyslím, že by to 

bylo zrovna takhle." 

Studenti/studentky, kteří se k žádné víře nehlásí, mají pojetí života po smrti 

podobné křesťanskému. Velká část z nich mluví o tzv. zlých a hodných duších, které se 

podle zásluh dostanou buď do nebe nebo do pekla, jako například Stanislav, který říká: 

,JPo smrti se duše oddělí od těla a nevim, tělo zůstane v hrobě a ta duše půjde do 

nebe nebo do pekla." 

U studentů/studentek dále existuje představa, že duše se na místě, na které se po 

smrti dostanou, ať už se nazývá jakkoli, sdružují. 

Michaela 1: ,JPo smrti bude jako duch, kterej bude žít v nebi s těma jinejma 

lidma...mně umřela před čtyřma rokama babička, tak jsem si to představovala...jako 

že...protože ona umřela ve stejnej den jako Helena Růžičková a já jsem si 

představovala, že teď tam stojí někde frontu a čekaj až jim dají klíče od pokoje a ona se 

na nás dívá dalekohledem." 

Studenti/studentky ale netrvají pouze na této představě nebe/peklo, stejně tak 

připouští možnost reinkarnace nebo mají své vlastní teorie. Adéla například zastává 

názor, že život duše po smrti závisí pouze na přání člověka: 

„Tělo asi zemře a pokud ten člověk to tak i v životě chtěl, tak s nim zemře i ta 

duše. Ale pokud si přál žít dál, tak si my slim, že ta duše bude žít dál." 

Podle Ludmily má každý člověk na světě nějaký účel a posmrtný život jeho duše 

se odvíjí od splnění, případně nesplnění tohoto úkolu. 

Adéla uvádí svoji myšlenku, že život duše po smrti člověka souvisí se 

vzpomínkami na něj: 
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„Pokud budou ještě určitý vzpomínky na tu duši nebo teda na toho člověka, tak si 

myslim, že bude přežívat dál, ale pokud se všechno vytratí, tak si myslim, že by ta duše 

asi zanikla. Jako myslim vzpomínky, když na toho člověka vzpomínáš. Třeba když si 

prohlídneš fotky. Když si dokážeš něco vybavit o tom člověku, když ne, tak si myslim, že 

už tady ta duše nemá co dělat a stane se z ní třeba hvězda, nebo něco takovýho. Vždyť 

hvězdje hrozně moc, tak kde se berou..." 

Jak jsem již uvedla výše, každý student, kromě jedné výjimky, měl nějaký názor, 

svou teorii, na to, co se stane po smrti člověka. 

4.10 Víra, náboženství 

Během rozhovorů jsme se se studenty/studentkami věnovali také otázkám víry. 

V této oblasti jsem se zajímala kromě jiného i o to, čemu studenti/studentky věří, co si 

myslí o věřících lidech a jaká znají náboženství. Nezaměřovala jsem se v tomto tématu 

pouze na názory a prožitky studentů/studentek, ale také na základní znalosti o pojmech 

pojících se s touto problematikou, jako je například pojem sekta, náboženství. 

Skupina studentů/studentek by se podle víry dala následovně rozdělit do tří 

podskupin: 

1) studenti/studentky věřící: 

ve skupině inforantů byli pouze studenti/studentky křesťanského vyznání 

2) studenti/studentky nevěřící: 

tito studenti/studentky neuvádějí žádnou víru 

3) studenti/studentky, kteří sami se považují za věřící, ale nepřiklání se 

k žádnému známému náboženství: 

tato skupina studentů se nehlásí k žádnému náboženství, ale za ateisty se 

nepovažuje, obvykle říkají, že věří v „něco svého", mohu uvést příklad 

Dominika 2, který vysvětluje, že „věří v energii". 

Z tohoto počátečního rozdělení vychází i další názory studentů/studentek týkající 

se tohoto tématu, jako například otázky řízení světa (řídí Bůh, nic, energie, něco 

vyššího-této otázce se budu podrobněji věnovat v následujícím oddíle). Na odpovědích 
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na mnohé otázky se ale studenti shodli nezávisle na jejich víře, například na rozdílu 

mezi věřícími a nevěřícími lidmi na interpersonální úrovni. Studenti/studentky většinou 

shodně uváděli, že nemají pocit, že by víra ovlivňovala chovám lidí k druhým, 

například v prostředí školní třídy. Také se shodují na tom, že otázka víry je osobní 

rozhodnutí, ale věřící lidé by neměli své náboženství vnucovat ostatním, kteří se 

dobrovolně pro tuto cestu nerozhodli. 

Během rozhovorů jsme s informanty/informantkami zavedli také diskuzi na téma 

modlení. Zajímalo mě, proč si studenti/studentky myslí, že se lidé modlí, za jakým 

účelem. Zde uvádím souhrn názorů, který je odpovědí na tuto otázku. Lidé se podle 

studentů/studentek modlí z následujících důvodů: 

• protože mají nějaký problém a potřebují ho vyřešit 

• protože chtějí, aby jim nebo jejich blízkým nějaká konkrétní událost 

dobře dopadla 

• pro zdraví, štěstí, peníze, úrodu atd. sobě a svým blízkým 

• protože chtějí sdílet své pocity 

• protože chtějí uctít boha 

• kvůli ochraně 

• jako projev díků 

Opět uvádím výroky některých studentů vážící se k tomuto tématu: 

Tereza: ,JLidi se modlej, aby měli dobrej pocit, že prostě dělaj něco pro to, aby 

se měli dobře." 

Michaela 2: ,,/Vo, já nevim, tak třeba se lidi dřív modlili za úrodu, tak třeba ještě 

někdo v rozvojových zemích, co potřebujou tu úrodu, aby vůbec přežili, myslim, že 

potřebujou najít něco, k čemu by se mohli upnout a prosit ho za tu úrodu, tak myslim, že 

třeba kvůli tomu" 

Adéla: protože potřebujou v něco věřit, potřebujou věřit, že je něco lepšího než 

tenhle život, že prostě třeba se jim něco stalo nebo že neměli v životě úplně všecko, co 

chtěl, a pak třeba potřebujou věřit, že třeba po mrti to dostanou." 

Studenti/studentky byli velmi dobře informováni o existenci různých světových 

náboženstvích jako je křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus a judaismus. 

Studentům/studentkám, kteří neuvedli ve vztahu k sobě žádnou víru, jsem položila 
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dotaz ohledně sympatií k nějakému náboženství. Dotazovala jsem se jich, ke kterému 

náboženství , kdyby se měli pro nějakou víru rozhodnout, by se přiklonili. Většina 

z nich uváděla křesťanství, hlavně z důvodu jeho blízkosti naší kultuře, jako například 

Michaela 2: 

,^4/e fakt mi bude asi bližší to křesťanstvíjak máme taky ty křesťanský svátky, já 

si nemyslím, že bych nějak přecházela k náboženství jako je buddhismus a hinduismus." 

Někteří by se ale přiklonili například k hinduismu, jako Barbora: 

,Jíinduismus je mi sympatickej, protože tam jsou různý ty bohové v podobě i 

jako zvířat a nějakejch lidí a tak " 

Nebo třeba kbuddhismu jako Iva, která svůj názor dokládá následujícím 

sdělením: 

„Asi buddhismus, protože mě se líbí, jak oni věří vlastně v tu reinkarnaci a je to 

takový, že potom nikoho nezabíjí, ani jako broučky, protože si myslí, že by to teoreticky 

mohli nějací jejich příbuzní." 

Dominik 2. uvádí zajímavou myšlenku, že podle něj jsou všechna náboženství 

založena na stejném základu: 

„Tak třeba s tim náboženstvím...Že jsem byl na jedný hromadný buddhistický 

meditaci a že jsem tam zažíval takový obrovský návaly energie a bylo to úplně stejný, 

možná trošku silnější, nebo podobný tomu, co jsem zažíval, když byla společná modlitba 

kostele. My slim, že ty náboženství...že náboženství jsou o tom samým, ale s jinou 

představou 

Co se informovanosti týče, přes velmi dobré základní znalosti ohledně druhů 

světových náboženství, studenti/studentky většinou nedokázali vysvětlit pojmy, které se 

k této oblasti vážou. Během rozhovorů probíhala diskuze o tom, jaký je rozdíl mezi 

vírou, náboženstvím a sektou. Většina studentů/studentek nedokázala tyto pojmy přesně 

popsat, tuto skutečnost bych přikládala věku 13-ti, 14-ti let, ve kterém se 

informanti/informantky v době výzkumu nacházeli. 

S otázkou víry dále nekorespondovaly pouze odpovědi na otázku o řízem světa, 

ale také například ohledně toho, co se stane po smrti člověka. 
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4.11 Víra v osud, řízení světa 

Tato podkapitola volně navazuje na předchozí část o náboženství a víře. Jak 

jsem již zmínila výše, studenti/studentky mají různé názory na otázku, zdaje svět nějak 

řízen a jak. Studenti/studentky, kteří se hlásí k určité víře, přirozeně mají na tuto otázku 

odpověď. V této části jsem se zajímala však hlavně o studenty, kteří věřící nejsou, a 

tudíž jejich teorie o řízem světa nevychází z určitého náboženství. 

Studenti/studentky se v odpovědi na tuto otázku přirozeně dělí na dvě skupiny: 

1) na ty, co věří, že je svět nějak řízen 

2) na ty, co si myslí, že vše vzniká samovolně 

První skupina studentů/studentek uvádí, že věří v nějaké řízení světa, ale nevěří 

v boha nebo podobnou bytost, která by svět řídila. Nedokáží si představit, co by to 

mohlo být, ale nemyslí si, že by vše na světě bylo ,jenom tak", tak, jak to vidí druhá 

skupina studentek/studentů. 

S řízením světa souvisí i víra v osud, ke které se hlásí více studentů/studentek, 

než j těch, kteří věří v určité řízení světa. Samozřejmě, že ve skupině studentů/studentek 

byli tací, kteří zastávají názor, že si člověk řídí svůj život sám, ale většina se přikláněla 

k následujícímu názoru, který je zde prezentován Denisou: 

„Tak podle mě má člověk něco jako takovou osnovu, že prostě kdyby v určitou 

dobu byl na určitým místě, tak by mohl třeba někoho potkat nebo takhle. Ale závisí jen 

na něm, jak se rozhodne, když se třeba rozhodne, že na to místo nepůjde a veme to 

nějakou oklikou, tak třeba potká někoho jiného nebo takhle." 

Ve shrnutí studenti/studentky nepopírají, že by nějaký osud mohl být určen, ale 

věří, že ve výsledku záleží na člověku, jak se v dané situaci rozhodne. Stejně tak někteří 

studenti/studentky uvádí, že podle nich jsou důležité věci, tzv. „klíčové momenty", dány 

a „zbytek" záleží na nás, jak se rozhodneme. 

V této oblasti jsem se také zajímala o to, zda studenti/studentky věří na 

předpovídám budoucnosti, třeba pomocí horoskopů, které jsou dostupné, například 

naproti věštbě od kartářky, všem. Studenti/studentky se do jednoho shodují na tom, že si 

horoskopy sice čtou, ale spíše za účelem pobavení, nevěří jim. Někteří ale nepopírají, že 

věří v jinou formu předpovídání budoucnosti a nezavrhují, že by mohli jít třeba 
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s nějakým problémem ke kartářce, tak jak to činí spousta dalších lidí. 

Studenti/studentky navrhují následující možné důvody, proč si lidé nechávají 

předpovídat budoucnost: 

• lidé jsou nerozhodní a taková předpověď může jejich rozhodování 

usnadnit 

• lidé se díky předpovědi mohou na svou budoucnost připravit 

• lidé mohou budoucnost díky předpovědi změnit 

Na závěr této části bych zde ráda uvedla zajímavé zkušenosti dvou 

studentů/studentek, kteří se sami věnují předpovídání budoucnosti. 

Dominik 2: tak já většinou nevěštím nějak, že bych chtěl vědět, jak něco 

dopadne, protože si řikám, že mi to určitě vyjde špatně a je lepší to jako nevědět 

dopředu, ale jako když mám... třeba včera jsem měl takovej pocit, byl jsem v takovým 

rozpoložení, jako že by to vyšlo dobře, tak si vyložím na něco, jako třeba na obecnou 

budoucnost a tak." Dominik 2 uvádí, že věští například z křišťálové koule, ptám se ho, 

jak to probíhá: „No, tak to si to vezmu v nějakým šeru, nejlepší to je, když už je tma, při 

zapálený svíčce, akorát světlo... a koukám do toho, pak jako vypnu a vlastně...Jako o 

ničem nepřemejšlim a tak A koukám se prostě, jakoby mám před sebou obraz, ale vůbec 

nad tim nepřemejšlim a pak to začně fungovat tak, že se jakoby tam ukazujou mraky, 

takový bílo v tom, a pak se to začne mírně jako roztahovat a začnou se v tom ukazovat 

věci." Ptám se dále Dominika N., na co se nejčastěji při věštění dotazuje: „Na takový ty, 

třeba když je nějakej problém, jestli se to vyřeší a za jak dlouho a tak Nebo prostě když 

nevim...nevim...když mi život připadá strašně stereotypní a tak tak jestli bude nějaký 

zpestření a jaký a tak " 

Adéla uvádí, že věští pomocí kyvadla a karet, ptám se jí, jak to praktikuje a za 

jakým účelem: 

Jo tak...pokud se nemůžu třeba ohledně něčeho rozhodnout, třeba, já nevim, 

když si mám vybrat, jestli půjdu radši s klukem do kina nebo na trénink, tak tohle 

použiju, protože jako většinou mi to kolikrát řekne, jestli by se něco mohlo stát, něco 

jako horšího. Jestli se, třeba v kině, jestli se s tim klukem třeba pohádám nebo něco 

takovýho. To je sice trošku divný...prostě věštění z karet...jedna ženská na chatě mi 

věštila z karet a já jsem tomu vůbec jako nevěřila, mně to přišlo, jako že by se něco 
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mohlo stát teoreticky, ale ono se fakt že stalo všechno úplně dopodrobna. Moje babička 

byla, nebo prababička, byla v nemocnici v hodně vážným stavu a ona mi řekla, že to 

přežije a fakt je, že teď je normálně v pohodě doma... Kdyby se to nesplnilo úplně 

všecko, tak bych tomu asi nevěřila, ale mně zase přijde, že jsem ten odus jakoby 

otevřela tím, že jsem si ho nechala říct, že se to jako nemuselo stát, kdybych to 

nevěděla." 
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5, Závěr 

Jak již bylo předesláno na začátku, tato práce měla sloužit čtenáři k lepšímu 

náhledu na tematiku nadpřirozena, především z praktického hlediska ukázaného na 

vzorku studentů. Jelikož se ale jednalo o kvalitativní výzkum, musím zde podotknout, 

že výsledky nemusí být zobecnitelné na celou populaci a v jiné prostředí. Výzkumný 

vzorek byl specifický, jednalo se o studenty/studentky gymnázia ve Středočeském kraji 

ve věku třinácti a čtrnácti let. 

Výzkum byl prováděn v časovém úseku šest měsíců a jeho průběh byl velmi 

usnadněn podporou ředitele gymnázia i pedagogického sboru. Sebrané poznatky byly 

později zpracovány, nejdříve byly generovány pojmy, které se během rozhovorů 

objevily, a ty pak byly objasňovány pomocí odborné literatury. 

Získané informace, tak jak jsou popsány v praktické části, by mohly být 

očekávatelné. Ve výzkumném vzorku se našli studenti/studentky, kteří na nadpřirozeno 

nevěří vůbec, nevyznají se v pojmech a neláká je ani literatura nebo filmy s touto 

tematikou. Naproti tomu jsem měla tu možnost vést rozhovor se studentky, jež 

nadpřirozeno provází dennodenně životem. Věští si například budoucnost, věří na 

nadpřirozené bytosti a na setkání s nimi, věří v funkci talismanů. 

Se studenty/studentkami jsme rozebírali více témat týkajících se nadpřirozena, 

diskutovali jsme například i o možném životě po smrti, o představách, které mají o duši 

nebo o magických rituálech a víře. Pohled studentů/studentek, kteří se hlásili 

k nějakému známému náboženskému vyznám, byl tímto učením, jak se dalo 

předpokládat, ovlivněn. S jejich vírou korespondovaly například představy o posmrtném 

životě. Představu o křesťanském nebi a pekle měli ale také studenti, kteří se za věřící 

nepovažují, dalo by se tedy uvažovat o tom, zda některé teorie nejsou kulturně 

zakotvené. 

Výzkum do velké míry splnil má očekávání, nezkoumala jsem podrobně rozdíl 

v pohledu na tuto problematiku mezi chlapci a dívkami, i když by to bylo jistě zajímavé. 

Během rozhovorů nebyla ale naplněna má představa o tom, že se touto rovinu budou 

nejspíše zabývat více dívky, protože je známo, že chlapci uvažují více logicky. Proto 
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jsem předpokládala, že si například některé jevy, které je v životě potkaly, budou 

vysvětlovat především rozumově, tato hypotéza však nebyla potvrzena. 
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7. Přílohy 

7.1 Dotazník 

1) rn |iinBt tlil B — á r t f ..ni^ťiinifnT Tn i-|r nr rtn >f) rtt VA» KW; ohiikui pujou „iwy uw*n1 * w «• (••IWIII j 

P̂ jBO Í^ooí WmouicBwoí iKÍab̂ QÍ, /wseVos-fc*,* TO"* 

touít eí pcotofotao • 

2) Véřit, |enrňhjí •řjrti* M^pfiMori bytostí? Paland ano. 
AM O 
nlnffr-'T 

3) Strfo ac ti gflody néoo, co á xntnHM mfa«wř vyroaft? 

-fc> -tajte' ' ^ , 

4) Cosi pfedstavufci pod pojme _ 

t\jQr*tJ JUlA&rC4 • .--
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5) Pocživiž re w ó a l i w ť •žyái; ai^l i ti1 liiailjT frokadaaa. a ^ i t 

iWD^uéefeu víourf-ou fGéteOts'ípvoc/ks 
^'tiuio'f jftujH cLualj, a& eoi^to1**}i te 4d fo-*o**o 

6) Jrimu maji podle tebe teka talisnumy? Véfft v ní? 

vifcfew I^o pou rgpo^'Ua ^ /vfiXoCo yc&el^ a oJTJ^ ^ f f ^ 
e/kixyi*. r 

7) Mái aéjaký talisman? Pokud ano, nap!Í uký Jt za >»kýn) óčeJcm ho použřvál 

P boalLeksO'= jdt^tóotW ^ ftxJGcb 
í"fUfi íh* -oý-fnof fy r^fe^ 

8) Máiiid/a 

9) Pokud aao, čím tč zaujaly? Pokud ae, čfac t i odrsn^f? 

J • — -

• bys ji 
vyožřval/a? . 

i .evýu*, tíHsLjt 1U 

2 
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ll)VÍtt chttatímad-BJ Co tím*mim baví, acfaavi? 
-HdoÍUA, ytak*>cuuJĚ', joevu 

ftiXA OA> n i f t j rt&tiOJL Š*. l>j Jolyfo ^vL'tj 

12) Čt— jn kdy v wiii m\ú i Hi *« /»? 
—arč̂ c r-t <4o j* u»oC usít«' a W t -fo ^ ^ 

žfaulat.. rvftoiU>t>A řoJZ, , 

13) Čeho k s háJ/« j»ko dfeř? 
- î mUjéUo Ilotsui 

- opíry 
-oj 3ooUj3 
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7.2 Přepis rozhovoru 

Ahoj Filipe, mohl bys mi na začátek říct. co tě třeba baví'.' 

No, tak baví mě třeba dějepis, jako historie, to mě docela baví, pak mě baví třeba 

tělocvik, informatika a.... 

A co tě baví třeba mimo školu? 

Hraju basket závodně... 

A za koho? 

Tady za Kolín. 

A co jiného děláš? 

Pak třeba.. .hrál jsem na klarinet. Pak jsem, no, chodil jsem do hudebky... 

A zpíváš ve sborn? 

Ne, to ne, sice mě tam lákali, ale... 

Co to držíš v ruce? 

Koalu. To je talisman spolužáka. 

Jakého? 

Koala.. .teda Ondry. 

Takže přistoupíme k těm otázkám, co tady mám připravené, některé se budou 

shodovat s těmi. co jsi už vyplňoval v dotazníku, ale jelikož to bylo takové jednověté, 

tak bych byla ráda. kdybychom to více rozvedli. Ale ničeho se neboj ©první otázka je. 

co to podle tebe znamená nadpřirozeno, jestli mi to můžeš nějak blíže přiblížit ? 

Nadpřirozeno to mě přijde, že je to něco víc, než normální svět a je to prostě... 

Zkus třeba říci, co se do toho pojmu dá všechno zahrnout. Jak si to představuješ, co 

tam všechno je... 

Třeba v nadpřirozenu si představím takový ty knížky fantasy, třeba Tolkien atd. a to je 

asi tak všechno. 

A co třeba nějaký nadpřirozený bytosti, myslíš si, že tam taky patři? Nebo nějaké jevy. 

když se ti děje něco zvláštního a nevíš proč.. 

Nadpřirozený bytosti, takový ty mutanti, který maj jedno oko atd., tak ty bych řekl, že 

tam patřej určitě. Pak takový ty věci, co se stávaj. Třeba je to náhoda, ale když na 

někoho myslím třeba a zrovna se mi někdo objeví.... 
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No. to jsi tady psal v dotazníku a jak se ti někdo objeví? Jako že se zjeví před tebou? 

Ne, ne, ne © ne, třeba když si na někoho vzpomenu a najednou ho prostě potkám. 

Takže... 

A čím myslíš, že je to způsobený? 

Náhoda. 

Náhoda? A ještě když se vrátíme k tomu pojmu nadpřirozeno, tak co třeba nějaký 

magický rituály nebo nějaký čarováni? Myslíš, že to tam taky patří, nebo je to něco 

jiného? 

Tak možná taky, možná je to takový podobný těm nadpřirozenejm, takže je to takový 

ne úplně vymyšlený, ale... 

Co myslíš? 

Takový něco mezi realitou a tím úplně vymyšlenym světem. 

Tak jo. A když jsme si tady vyjmenovali nějaké ty oblasti, co by se do toho 

nadpřirozena mohly dát, tak věříš v něco takového? Myslíš, že to jako existuje? 

No tak možná z části něco. 

Jaké nadpřirozené bytosti znáš? Můžeš mi něco vyjmenovat třeba co znáš z pohádek, 

knížek, filmu... 

Třeba Shreka© 

Zkus třeba pro začátek něco z naší kultury ...čím se třeba straší děti? 

Třeba Polednice... 

Nebo co ještě znáš z nadpřirozených bytostí? Zkus něco třeba i z náboženství... 

Třeba ďábel. 

A co ještě? 

Taky bůh třeba. 

Výborně. A teď se tě chci zeptat, co si myslíš, že tyhle nadpřirozené bytosti, které jsme 

tady vyjmenovali, mají společného? Jaký mají společný znak? 

Že jsou vlastně vymyšlený, ale lidi v ně věřej. 

Dobře a v jaké nadpřirozené bytosti věříš ty? 

Tak já jsem třeba asi tak já nevim as do třetí třídy věřil v Ježíška, pak i v čerta, 

Mikuláše, anděla. 

A teď věříš v něco nebo vůbec v nic? 

Tak už asi ne. 
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Dohře, a co ufo. myslíš si. že ve vesmíru existuje kromě naši civilizace ještě nějaká 

jiná'.' 

Myslim si, že jo. 

Můžeš mi to nějak popsat, jak si myslíš, že to vypadá? A jaký- maji vztah k nám? Jestli 

si myslíš, že nás třeba pozorují nebo jestli to jsou nějaké mikroorganismy, které 

nedosáhly naši úrovně? 

Já myslim, že nás pozorujou a mají dvě tykadla, dvě oči a pořád se usmívaj © 

A co z toho mají, že nás pozorují? 

Nevim, tak třeba o nás zjišťujou nový informace, aby k nám mohli jednou zavítat. 

Myslíš, že když nás pozoruj ou a my jsme ještě nedospěli ani k tomu. abychom je našli. 

že oni od nás chtějí nějaký> informace, které nemají © 

Možná© 

No. všechno je možné ©stalo se ti někdy něco. co si nedokážeš logicky vysvětlil? Ty 

jsi mi tady napsal, že to když na někoho myslíš, že se ti najednou objeví, jinak nic 

zvláštního. 

No, tak nějak. 

A znáš třeba nějakou takovou příhodu, co se třeba stala tvému kamarádovi. 

sourozenci, babičce? Takové to nad čím zůstane rozum stát. 

Já si myslím, že asi ne. 

Teď trošku k víře. Ty jsi věřící, Filipe? 

Nejsem. 

A jaké druhy víry znáš a která ti je sympatická z toho. co vyjmenuješ...? 

Takže jako druhy víry jako náboženství? 

Takže křesťanství, hinduismus, buddhismus, judaismus, pak ateismus a to je asi tak 

všechno. 

A která ti je sympatická a čím? 

Tak třeba to křesťanství, tam se musej uctívat pravidla.. .teda to se musej asi u všeho, 

ale tam je to desatero a podle toho se lidi říděj. 

Co si myslíš o věřících lidech? 

Mně to přijde normální, prostě tak někdo v něco věří, tak ať si věří a ne 

to.. .jakoby.. .když to někoho baví v to věřit, tak ať v to věří. 
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A víš jaký je rozdíl mezi vírou, náboženstvím a sektou.' 

Tak víra to bude jakoby že věříme v ty nadpřirozený bytosti a tak dále, náboženství to 

je, že uznáváme třeba to křesťanství, buddhismus a tak dále a pak taky...co bylo to 

třetí? 

Sekta. 

Sekta. 

Co je třeba ta sekta, máš třeba ně jaký přiklaď.' 

Něiaká skupina, která se schází dohromady a snaží se něco změnit na světě nebo na 

zemi. 

A můžeš mi dát nějaký- přiklad k tomu.' 

Nevim, třeba teďka nedávno se přišlo na to, jak tam nějakej chlap mučil ty starý 

ženský a musely tam nějak pracovat, takže asi to. 

Co si myslíš, že se stane po smrti člověka? Koukám, že je to zábavná myšlenka © 

© tak možná, že ta duše odejde do nebe a pak vlastně zaklepe na tu nebeskou bránu. 

Um. Takže věříš, že má člověk nějakou duši? 

Jo. 

Jak tahle duše podle tebe vypadá a kde sídlí? 

Tak já si myslim, že ta duše nemá určitej vzhled nebo něco, ale že prostě je to 

takový... 

Zkus to nějak popsat, jak si to představuješ. Nebo to třeba k něčemu přirovnej. 

To byl třeba film, Lotrando a Zubejdovi, tak tam se...V Lotrandovi a Zubejdě © Tak 

tam umře ten starej loupežník a ta jeho duše, takovej ten obláček, stoupá nahoru a pak 

klesne zase dolů. 

A kde tu duši máš? 

V celým těle. 

Co jsou to duchové? 

Taky nadpřirozený bytosti, který jsou vlastně neviditelný. 

Myslíš si. že existují? 

Myslim si, že jo. 

Je možné s nimi nějak komunikovat? 

Možná takovejma těma obřadama jako například...já nevim, já jsem to dělal asi tak 

jednou nebo dvakrát. 
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Myslíš vyvolávání duchu '.' 

No, vyvolávání duchů. A jinak si myslim, že asi moc ne. 

A jak to vypadá to vyvolávání duchu? Popiš mi. co se přitom děje. 

Třeba se říká nějaká formule. 

Takže já si tady takhle sednu a řeknu si formuli a vyvolám ducha. 

A ještě něco k tomu. 

A co to je to něco k tomu ? 

To právě nevim. 

A má to nějaké podmínky. jak to musíš vyvolat? Jak to vyvoláváte? 

Já už nevim, jak jsme to.. .jo, vlastně sedli jsme si takhle do kroužku, chytli jsme se za 

ruce a do prostředka jsme dali nějakej papír nebo něco, na ten papír nějakou minci..ne, 

vlastně nůž a na tom papíře byly napsaný dokola nějaký jména nebo já nevim... 

Z čeho jsi měl v minulosti strach? 

Tak měl jsem strach z čerta,pak taky z Polednice... 

A proč? 

Tak z čerta, protože měl jakoby takovej řetěz na mě © pak taky byl takovej tmavěj, 

tak jsem se ho docela bál a ještě byl velkej. A Polednice, protože vlastně to je z tý 

básničky, jak jí napsal Karel Jaromír Erben, jak si matka zavolá tu Polednici na to 

svoje dítě a pak ho udusí jak ho brání nakonec, tak toho jsem se docela bál... 

A proč si myslíš, že už se toho nebojíš? 

Tak možná, že jsem dostal rozum, i když, možná... 

Za jakých okolností se bojíš, v jakou denní dobu a proč? Teď... 

Tak většinou večer, když se dívám na nějakej horor třeba... 

A co děláš pro to, aby ses nebál? 

Tak já nemám konkrétně jak ho překonávám, ale prostě snažím se na to nemyslet. 

Dokážeš popsat, kde cítíš strach? Jako na těle. na jakých místech, když ten strach 

přijde. 

Tak většinou se mi klepou ruce, nohy a tak dále. 

Je rozdíl mezi strachem trémou? 

Je, protože tréma je když máme nějakej jakoby zkoušku, ústní nebo písemnou, a ten 

strach může bejt například při tom, když se díváme na ten horor. 
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A z čeho máš strach teď? Jsi řikal. že v minulosti ses bál čerta a Polednice, lak bojíš 

se něčeho teď? 

Tak zatím asi ne... 

Myslíš, že to ještě přijde? 

Uvidíme. 

Jak si představuješ člověka, který má nějakou nadpřirozenou schopnost? 

Já teďka nedávno jsem se díval na Hrdiny a vlastně tam uměl lítat a tak, takže takhle 

si to představuju. 

Jaké nadpřirozené schopnosti podle tebe existují? Třeba jak se koukáš na ty Hrdiny, 

tak co třeba tam mají za nadpřirozené schopnosti.. 

Tak létání, pak se uměj přemisťovat v čase, pak že maj nadpřirozenou sílu... 

Co je to nadpřirozená síla ? 

Jakože prostě větší než normálně. 

Jako. že třeba víc uzvedne. chápu to dobře? 

Pak jako když strčej ruku do mixéru, tak se jim nic nestane. 

A k čemu se podle tebe takové nadpřirozené schopnosti dají obecně využít? 

Třeba k pomoci tý zemi celkově proti těm špatnejm lidem se to jakoby využívá, jinak 

si myslim, že to je všechno. 

Chtěl bys mít nějakou z nich? 

Ani ne. 

Myslíš si. že s mezi lidmi běžně pohybují lidé. kteří maji nějakou nadpřirozenou 

schopnost? 

No je to možný. 

Znáš někoho takového? 

Neznám. 

A co si myslíš o lidech. kteří o sobě tvrdí, že maji nějakou nadpřirozenou schopnost? 

Tak když to dokážou, tak se jim dá věřit, když ne... 

Hm. Co si myslíš o lidech, kteří pravidelně navštěvují kostel, mešitu, kteří se modlí? 

Jsou to věřící © 

A proč si myslíš, že se modlí? Co jim to dává nebo beru... 

Třeba věřej v to, že jim ten jejich... u křesťanství bůh, pomůže vyřešit nějakej problém 

atak dál. 
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Hm. Za jakým účelem se používají magické rituály a co to vůbec magické rituály jsou? 

Tak třeba k tomu přivolávání duchů, pak taky jenom rituály, třeba já nevim, když jdu 

do školy, tak třeba musím vejít pravou nohou a tak... 

A myslíš, že to funguje? 

To je spíš tak, že když se na ten rituál zapomene, tak jsme nervózní u z toho, že jsme 

to neudělali a tím pádem to zkazíme. 

A jaké takové magické rituály používáš v každodenním životě kromě toho vykročit 

pravou nohou? Co ještě vůbec znáš? Co třeba jsi dělal před písemkou... 

Tak jsem se učil. Jinak jako nic podstatnýho, to je v podstatě jen to, že kdybych na to 

zapomněl, tak budu nervózní z toho, že jsem to neudělal. 

Za jakých okolností se takovéhle rituály obecně používají? 

Pro štěstí. 

Hm. Máš nějaký talisman? K čemu ho používáš a kdy ? 

Tak jako konkrétní talisman ani nemám, tenhle není můj... 

A proč sis ho přinesl? 

Já jsem si ho půjčil ze třídy. 

A na co sis to půjčil? 

Abych si s tím moh hrát. 

Takže žádný talisman nemáš? 

Ne. 

A co si myslíš o lidech, kteří mají talismany, co jim to třeba dává ? 

Tak že je to třeba uklidňuje. 

A uklidňuje to tebe? 

Možná jo. 

Znáš nějaké příběhy, kde vystupují nadpřirozené bytosti nebo hrdinové 

s nadpřirozenými schopnostmi? 

Jako příběhy...? 

Jako myslím třeba i nějaké knížky, nemusí to bát jen soudobí hrdinové. 

Tak třeba Pán prstenů, Harry Potter a to je asi tak všechno. 

Nebo to taky muže být ta Erbenova kytice, viď? 

No, to taky. 

Tam je spousta takových nadpřirozených bytostí. 
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Vodník, Polednice... 

Díváš se rád na nějaké fantastické příběhy? 

Moc ne. 

Proč ne ? 

Mně to přijde smyšlený až moc hodně. 

Co to je f antasy a co to je sci-fi? 

Fantasy to je vlastně nadpřirozeno...teda nadpřirozeno, to je vlastně úplně smyšlenej 

příběh a sci-fi je část pravda a část vymyšlený. 

A na čem je to sci-Ji hlavně založené? 

Nevim. 

Když se třeba na nějaké takové příběhy koukáš, třeba na ty hrdiny, tak věříš v to, co se 

v nich odehrává? 

Částečně. 

A jak hodně ten příběh prožíváš? Říkáš si, že to je hloupost nebo... 

Když se na to dívám, tak to prožívám trošku víc. 

Myslíš si, že by se to někdy mohlo stát nebo že se to někdy stalo? 

Těžko říct, možná jo. 

Co si myslíš ty, jako nevěřící člověk, je tenhle svět nějak řízen? .Jak to vůbec funguje? 

Tak já si myslim, že vlastně každej si to řídí sám, teda kromě takovejch zákonů a tak, 

co se musí dodržovat a jinak každej si to řídí sám podle sebe, jak potřebuje. 

Takže nevěříš na nějaký osud, jako že by lidé měli něco předepsané? 

Tak částečně jo, ale částečně ne. 

Když jsme u toho osudu, tak hodně lidí si čte horoskopy nebo chodí ke kartářce, 

protože chtějí vědět, co se jim stane... máš taky takovou potřebu? 

Tak ne, ale přečtu si to. 

A proč si to přečteš? Kvůli tomu, aby věděl, co se ti stane? 

Spíš ze srandy. 

A proč si myslíš, že je to pro lidi důležité to vědět? 

Chtějí vědět, co se stane. 

Ale proč? 

Nevim. 
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Tak to už jsem vyčerpala všechny svoje otázky, takže to je ode mě všechno, chtěl bys ty 

něco dodat k tomuhle tématu, co jsem se tě třeba nezeptala ? 

Asi ne. 

Tak děkuji za rozhovor. 
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