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ÚVOD 

 

 Problematika talismanů je stará jako lidstvo samo. Již od pradávna se lidé 

pokoušeli naklonit si štěstí různými prostředky. Existuje mnoho výzkumů, které se 

zabývají používáním talismanů v minulosti jak na našem území, tak i ve 

vzdálenějších částech světa (např. Amerika, Austrálie, Afrika). Jedná se o výzkumy, 

které jsou velmi podrobné a umožňují čtenáři utvořit si obrázek o používání různých 

magických předmětů v tehdejší společnosti. Avšak neexistuje výzkum, který by 

probíhal v současné době, s cílem odhalit, jaké magické předměty se používají nyní 

a jaký jim lidé přikládají význam.  

  

Nemusíme být vědcem a přesto si všimneme, že se i dnes mezi lidmi udržuje 

cosi, co „používají“ pro štěstí, např. přívěsky se čtyřlístkem, plyšový medvěd ke 

zkoušce atd., přestože někteří racionálně tvrdí, že to mají jen tak. Právě to byl jeden 

z důvodů, který mě vedl k výběru tématu talismanů. Zajímalo mě, jaké talismany se 

nyní používají, proč je lidé poměrně často utajují. Kromě toho, jsem se také chtěla o 

problematice talismanů dozvědět podrobněji, než že existují a přinášejí štěstí.  

 

 Co se týká vlastní práce, bude strukturována následovně. Práce je rozdělena do 

čtyř částí – teoretická část, metodologická část, empirická část a závěrečná diskuse. 

V teoretické části se pokusíme čtenáře seznámit s talismany obecně, jejich vývojem 

a myšlením lidí, kteří talismany používají. Metodologická část, jak sám název 

napovídá, se bude týkat vymezení použitých metod sběru dat, výzkumných osob a 

způsobu analýzy. Empirická část bude věnována vlastnímu výzkumu, lépe řečeno, 

analýze a interpretaci dat z rozhovorů. Na závěr se pokusíme praktické informace 

získané z výzkumu srovnat s úvodní teorií. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část se snaží poskytnout čtenáři náhled na problematiku talismanů 

z různých stran a snad i ukázat komplikovanost dané problematiky. Úvodní část teorie 

je věnována obecnému vymezení talismanů a předpokladům uvažování o nadpřirozenu. 

Postupně se přesuneme ke konkrétním příkladům používání talismanů v Čechách, dále 

budeme pokračovat problematikou magie a v závěru se podíváme na myšlení, na kterém 

je magie založena a to z pohledu psychologie a antropologie.  

 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

 

 V následujícím textu se pokusíme krátce vymezit základní pojmy, s kterými 

budeme později operovat v praktické části práce. Pochopení jejich významu je stěžejní 

pro vytvoření celostního náhledu na tuto problematiku. 

 

 Již u Vondráčka a Holuba (1968) najdeme zmínku o existenci věcí, které 

„vyzařují“ dobro nebo zlo, a to buď na základě své povahy („posvátná místa“) nebo na 

základě „požehnání“ (amulety a talismany). Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi 

těmito dvěma pojmy (amulet a talisman) není žádný rozdíl, přesto většina autorů tyto 

dva pojmy odlišuje. 

 

Nyní si představíme základní odlišnosti těchto dvou pojmů. Využijeme definice 

od Pertolda (1956), kterou srovnáme s trochu odlišným náhledem Laarsse, jak o něm 

hovoří Nakonečný (2009). Pertold (1956) spatřuje hlavní rozdíl mezi amuletem a 

talismanem v tom, že amulet je prostředek výhradně ochranný, zatímco talisman je 

prostředek čarovný, tzn. má vyvolat nějaké čarovné dění. Podle teorie Laarsse platí, že 

amulet slouží k obraně před zlými vlivy, kdežto talisman přitahuje dobré vlivy. Vidíme, 

že se autoři v definování amuletu shodují, rozdíl nastává až u talismanu.  

 

Pertold (1956) hovoří v souvislosti s talismanem o čarování v pravém slova 

smyslu (otočením prstenu se člověk stane neviditelným). Laarssova definice se více 
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blíží soudobému chápání talismanu (kámen, který mi přináší štěstí). Nakonečný (2009) 

však upozorňuje na to, že v lidové tradici jsou některé předměty pojímány zároveň jako 

amulety a talismany např. škapulíř. Z tohoto pojetí budeme vycházet i v této práci pro 

snadnější uchopení tohoto tématu informanty. 

 

 Nakonečný (2009) se věnuje také etymologickému původu pojmů amulet a 

talisman. Uvádí, že slovo amulet je odvozeno od latinského „amuletum“, což znamená 

objekt, který ochraňuje, resp. lékařský prostředek. Jiní autoři se domnívají, že slovo 

pochází z arabštiny či etruského slova. Pojem talisman pochází z arabského „talásim“, 

což znamená posvěcení. 

 

 Dle Pertolda (1956) víra v amulety či talismany vychází z jedné z nejstarších 

pověr, že neživé věci mají v sobě jakousi nadpřirozenou sílu, moc působivou mimo ně a 

okolí. „Základní pověra tu předpokládá, že takový předmět slouží jen svému pánu, který 

jeho sílu pro sebe uvolnil. Bývají proto chovány tyty předměty někdy na význačném 

místě, nebo jindy zase na místě nepřístupném cizím lidem“ (Pertold 1956, s. 105).  

 

 Nakonečný (2009) uvádí, že nejčastějšími amulety v křesťanství byly posvěcený 

křížek nošený na hrdle, obrázky svatých, škapulíře a ostatky svatých. Talismanem byl 

pak nejčastěji prsten. Vedle amuletů čistě individuálních existují podle Nakonečného 

(2009) i amulety, které mohou být používány obecně. Dále pak upozorňuje na to, že 

amulet může být nošen stále, nebo jen v době, kdy je subjekt ohrožen nepříznivými 

vlivy. 

 

 

1.2 Předpoklady vzniku uvažování o talismanech 

 

 V průběhu vývoje lidské společnosti docházelo k tomu, že si lidé vytvářeli 

určitou představu nadpřirozena. Tato představa mohla vzniknout podle Pertolda (1956) 

na základě souběhu několika faktorů. Za prvé z toho důvodu, že si člověk uvědomoval 

vlastní nemohoucnost a slabost a že se vlastními silami nemůže všeho zmocnit. Dalším 

důvodem bylo nesprávné chápání a vysvětlování si přírodního dění zvl. přírodních 
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katastrof. Kromě již zmíněných hlavních důvodů Pertold (1956) upozorňuje i na další 

faktory, které přispěly k vytvoření a upevnění této představy. Např. nesprávné 

pochopení příčin přírodního dění se ukládalo do vědomí člověka a znovu se 

zobrazovalo ve stavech „zkresleného“ vnímání, jako jsou např. horečky, halucinace…  

 

„Odtud vznikají ony domněnky, že je tu ještě něco jiného, než hmotné prostředí, 

co působí svým vlivem na lidskou práci a její výsledky, zkrátka, že je tu něco 

nepoznaného, na čem je člověk závislý. Tak si člověk svou představivostí rozšiřuje 

přirozené prostředí do přeludových, neskutečných dálek a vytváří si tak představu 

nějakého nadpřirozena, transcendentna, nebo i pomyslna, iracionálna, jemuž přikládá 

skutečnou existenci“ (Pertold 1956, s. 8). 

 

Lidé, dle Pertolda (1956), neměli žádné faktické důkazy o existenci tohoto 

nadpřirozena, a proto jeho uznávání nebo neuznávání bylo založeno na pouhém 

předpokladu, víře. Na tomto předpokladu pak bylo vybudováno náboženství i magie 

(Pertold 1956). 

 

 

1.2.1 Pověra 

 

 Výše jsme se zmiňovali o tom, že víra v amulety a talismany vychází z pověr. 

Rychlík a Rychlíková (1997) dále konkretizují, že se jedná o pověry založené na tzv. 

fetišismu. Tyto pověry jsou podle nich založené na víře v neobyčejnou moc nějakého 

předmětu. Tvrdí, že předmět, který je nalezený za mimořádných okolností, nebo 

člověka něčím upoutá, se stává talismanem. Může jím být např. čtyřlístkový jetel. 

Pertold (1956) dále upřesňuje o jaký druh pověr se jedná. Ve své diferenciaci pověr 

uvádí, že se jedná o pověry svou povahou ochranné. Abychom lépe porozuměli této 

problematice, podíváme se na jeho vymezení pověry.  

 

Uvádí, že užívání slova pověra není jednotné a ustálené, nejčastěji se tímto 

slovem označují různé úkony, které nesouvisí s očekávaným výsledkem a které se 

zvykem udržují (klepání na dřevo v souvislosti se zdravím, strach před přiťuknutím 

 9



křížem…). Člověk o jejich podstatě neuvažuje a dle autora teprve hlubším zkoumáním 

se dá zjistit, zda souvisí s nějakou vírou v nadpřirozeno.  

 

Jiné vymezení pověr vychází dle Pertolda (1956) z nějakého existujícího 

náboženství. Pověry jsou vybudovány na jeho víře, ale způsobem, který se s učením 

tohoto náboženství neshoduje. Autor uvádí velmi hezký příklad: „Lupič se vloupá do 

místnosti, v níž visí kříž s ukřižovaným. Dříve než začne „pracovat“, obrátí kříž tak, aby 

tvář ukřižovaného byla obrácena ke zdi a ukřižovaný tak neviděl na zločin“ (Pertold 

1956, s. 16). 

 

Pertold (1956) zmiňuje i další úvahy o původu pověr, které uvedeme spíše okrajově. 

Jedná se např. o různé úkony a zvyky, které vycházejí z nějakého staršího náboženství 

nebo světového názoru, tzv. „přežitky“ nebo pověry, které jsou výsledkem analogického 

myšlení. Upozorňuje také na to, že člověk rád používá analogie, kterými si snaží 

přiblížit transcendentno.  

 

Rychlík a Rychlíková (1997) upozorňují, že nezáleží na tom, zda někdo slovně 

něco označuje za pověru, ale záleží na tom, zda v to věří. Podle autorů člověk může to,  

v co věří, skrývat. Tvrdí totiž, že mnozí lidé se za své představy stydí, protože pověry 

považují za něco, co je známkou jejich nevzdělanosti či nízké úrovně… Poukazují také 

na skutečnost, že kdo věří pověrám, pro toho pověra již není pověrou, ale zkušeností. 

„Jestliže něčemu skutečně věříme, pak to pro nás nikdy nemůže být pověra. Tento výraz 

má totiž pejorativní přídech, znamená určitou negaci, víru v neexistující“ (Rychlík a 

Rychlíková in Tarcalová 1997, s. 32). 

 

 

1.2.2 Lidová víra 

 

 S tématem pověry bezprostředně souvisí lidová víra, a proto se o ní v krátkosti 

zmíníme. Od Václavíka (1959) víme, že člověk dělil svět na smyslový (postižitelný) a 

nadsmyslový (nepostižitelný) a oba tyto světy si vykládal koncepcemi víry. Tvrdí, že 

základ lidové víry lze hledat v minulosti, kdy si člověk nedovedl přirozeným způsobem 
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vysvětlit podstatu skutečného světa v němž žil. Lidé hledali záruky štěstí a zdaru, a 

protože je nenalézali v sobě ani ve svém okolí, obraceli se podle Václavíka (1959) se 

svou vírou k jiným neznámým a vybájeným zdrojům. 

 

Václavík (1959) také uvádí hlavní znaky lidové víry, kterými jsou věrskost 

(nemá rozumové zdůvodnění, její zkušenost nelze doložit rozumovými důkazy), 

vícevěrnost, tradičnost (vyznačuje se děděnými starými prvky), kolektivnost 

(uskutečňuje se v zájmu jednotlivých sociálních skupin) a utilitárnost.  

 

 Lidová víra podle Václavíka (1959) udržovala četné přeměněné prvky starších 

náboženství, i když odporovaly oficiálnímu náboženství.  

 

 

1.2.3 Používání talismanů v Čechách 

 

U Pertolda (1956) nacházíme zmínky o různých církevních praktikách, kterými 

se církev snažila zabránit šíření pověr, o kterých bylo pojednáno výše. Tímto vztahem 

se podrobněji zabývá Zíbrt1, který současně podává ucelený pohled na vývoj talismanů 

v Čechách. 

 

Zíbrt (1995) tvrdí, že původními talismany byly kovové či kamenné úštěpky, 

dřívka, pergamenové či papírové lístky, na které byly v určitých hodinách a za určitých 

hvězdných konstelací rýsovány tajemné črty nebo symbolické obrazy. Podle Zíbrta 

(1995) existovalo přesvědčení, že domnělí personifikovaní ochránci těchto souhvězdí 

dodají talismanu jeho účinnost a kouzelnou moc. Této souvislosti však prý prostý lid 

nerozuměl a přičítal sílu talismanu právě tajemným neznámým značkám, které na něm 

byly vyryty. Lidé talismany nosili na krku, v podpaží, ovinovali si je kolem těla. Toto 

všechno dělali z přesvědčení, že je to ochrání před nemocí, pohromou či před čaroději… 

 

                                                 
1 ZÍBRT, Čeněk. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku. Praha: Academia 1995. ISBN 80-
200-0511-0. 
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Postupně se tyto talismany podle Zíbrta (1995) začaly více přibližovat 

křesťanskému rázu, např. byly na ně psány pravé i nepravé názvy svatých, kresleny 

křesťanské symboly… Uvedenou změnu přičítá zvyšujícímu se tlaku církve, aby se lidé 

zbavili těchto pohanských předmětů. Na druhou stranu poukazuje také na to, že tyto 

pověry byly mnohdy podporovány i z řad církve. Se zvyšujícím se tlakem církve se 

důraz na utajování talismanu stále zvyšoval. Zíbrt (1995) dokonce uvádí, že je lidé 

zašívali do svých šatů, drželi je v ústech, ovinovali kolem těla…  

 

Zíbrt (1995) dále tvrdí, že Čechové nazývali tyto amulety „návazy“ a jedince 

oddané pověrčivosti jako „navazače“. Dále podává poměrně rozsáhlý výčet různých 

talismanů, kterých bylo v té době používáno. Pro ilustraci uvedeme příklad talismanu, 

kterého bylo využíváno v době morové nákazy. Existovalo přesvědčení, že když bude 

mít člověk zavěšený na krku zlatý groš, ochrání ho to před morem (Zíbrt1995). „Podoba 

se změnila, přizpůsobila postupujícímu vývoji kulturnímu – podstata však stále táž, 

nezměnila se, opřena jsouc týmiž vysvětlitelnými pohnutkami“ (Zíbrt 1995, s. 52). 

 

Frazer (1994) upozorňuje na to, že antagonismus mezi magií a náboženstvím, o 

kterém hovoří Zíbrt (1995), je poměrně pozdním jevem. Tvrdí, že na dřívějším stupni 

vývoje společnosti se funkce kněze a kouzelníka spojovala. Na druhé straně se domnívá, 

že původně člověk důvěřoval pouze magii. Magie byla tedy podle Frazera (1994) 

původním prostředkem k uspokojení přání lidí.  

 

 

1.3 Magie 

 

 Z předcházejících kapitol víme, že si lid nedokázal určité přírodní dění vysvětlit, 

a proto obracel své myšlení k nadpřirozenu. My se nyní pokusíme toto nadpřirozeno 

blíže definovat za použití Václavíkova (1959) definování magie.  

 

 Předtím, než si ukážeme, jak lze magii vymezit, podíváme se na její důležitost 

pro společenství lidí. Václavík (1959) vyzdvihuje její mimořádný kolektivní význam, 

který je založen na zkušenostech osvědčeného používání určitých prostředků. Tvrdí 
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totiž, že přestože byl základ víry fantastický, skrývala v některých případech 

zkušenostní prvky.  

 

 Podle Václavíka (1959) vedla bázeň z nezdaru člověka k tomu, že se snažil 

nahradit magií to, čeho se mu nedostávalo na zkušenosti, nástrojích, osobní síle… „Tak 

se nám jeví magie jako mechanická víra, která pak buď jen pomocí myšlení, nebo za 

doprovodu speciálních praktik chtěla v bezmoci a bezradnosti uskutečnit vlastní nebo 

cizí přání“ (Václavík 1959, s. 83). 

 

Do aktivního mechanismu magie byly dle Václavíka (1959) zapojovány nejen 

živé bytosti, ale i organické a neorganické věci, jejich přirozené vlastnosti a jejich 

materiál a všechny výrazné vnější znaky objektů, v nichž lidé tušili koncentraci 

žádoucích přirozených sil. Autor uvádí, že rozhodným a nezbytným činitelem každého 

magického úkonu byla osobní víra v účinek zákroku a jasně vymezený úmysl. Úmysl 

musel být vymezen proto, že formálně stejná praktika mohla působit pozitivně nebo 

negativně (Václavík 1959). 

 

Do magických procesů byly prý zařazovány kultové bytosti, liturgické úkony a 

domnělé vlastnosti různorodých liturgických předmětů. Dle autora se magické praktiky 

obvykle soustřeďovaly ve významných rozmezních dnech jednotlivců i kolektivu např. 

počátek důležitých polních prací, ve chvílích úzkosti, při kladení základu nového 

domu… Dokonce některé magicky zaměřené úkony vyžadovaly, aby se hledělo na 

zvláštní období roku, měsíce, týdne, hodiny, které daný úkon zesilují či zeslabují 

(Václavík 1959). Tvrdí, že magické praktiky byly vázány na přesně vymezená prostředí 

v přírodě, ve vsi či domě. Podle názoru autora magie vyjadřovala přání a víru. 

 

 Magie byla prý jevem polymorfním, což znamená, že určitého výsledku bylo 

možné dosáhnout několika magickými způsoby nebo stejný výkon mohl mít různý 

význam. A naopak mohl mít jeden úkon v různém časovém rozpětí různá „vysvětlení“ 

(Václavík 1959).  
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 Václavík (1959) poukazuje na to, že magie nepoužívala vždy jen starých forem a 

předmětů, ale přizpůsobovala se době, církvi…(např. původní nošení zubu dravce 

k ochraně vystřídal růženec). O zmíněném přizpůsobení již víme od Zíbrta (1995), kdy 

církev tlačila na to, aby vnější forma talismanů odpovídala křesťanskému rázu. „Čím 

komplikovanější byla magická praktika a čím bohatší byly její prostředky, tím více 

získávala v očích lidu na ceně“ (Václavík 1959, s. 88). 

 

 Kdysi rozmanité a početné magické praktiky postupně mizely, autor uvádí, že 

jejich užívání bylo závislé na hospodářské vyspělosti. Čím byl vyspělejší způsob 

výroby, a čím dokonalejší poznání přírody, tím se množství magických praktik 

snižovalo (Václavík 1959). 

 

 

1.3.1 Principy magie 

 

 Používání talismanů je spojeno s konáním, které nelze racionálně vysvětlit. 

Člověk např. věří, že mu pohlazení náramku zajistí úspěch ve hře. Mohli bychom si 

položit otázku, co stojí za tímto uvažováním? Proč se vyskytuje i u jedinců běžně 

racionálně přemýšlejících? Při hledání odpovědí na tyto otázky se dostáváme do sféry 

magického myšlení. Toto myšlení je založeno na dvou principech, o kterých podrobně 

pojednává J. G. Frazer (1994). 

  

 Prvním z nich je, že podobné vytváří podobné tj. zákon podobnosti, na kterém je 

založena homeopatická magie (Frazer 1994). Nejznámější aplikací tohoto principu je 

podle autora pokus zranit nebo zničit nepřítele tím, že se zraní nebo zničí jeho 

zpodobnění. Druhým principem podle Frazera (1994) je, že věci, které byly jednou ve 

vzájemném styku, na sebe i nadále působí, přestože již nejsou ve fyzickém kontaktu. 

Zmiňuje, že nejtypičtějším příkladem tohoto typu magie je předpoklad existence spojení 

mezi člověkem a kteroukoli oddělenou částí jeho bytosti, např. jeho vlasy, nehty. O 

tomto druhém principu mluví jako o zákonu doteku, z kterého čerpá kontaktní magie.  
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Uvádí, že tyto dva principy jsou založené na nesprávné asociaci představ. Podle 

Frazera (1994) je magie na jedné straně „falešným“ systémem přírodních zákonitostí a 

na druhé straně „klamným“ návodem k jednání. Kouzelník věří, že oba dva principy 

mají univerzální platnost (Frazer 1994). 

 

Magii, která je chápána jako „falešný“ systém přírodních zákonitostí, nazývá 

teoretickou a magii ve smyslu „klamného“ návodu k jednání jako magii praktickou. Na 

nesprávné pochopení přírodních zákonitostí poukazuje i Pertold (1956) v souvislosti se 

vznikem představy nadpřirozena, o kterém byla již řeč. Frazer (1994) dále upozorňuje 

na to, že v praxi se tyto dva principy často kombinují. Tyto dva druhy magie zařazuje 

Frazer (1994) pod obecný název sympatetická magie. Tvrdí totiž, že obě vycházejí 

z předpokladu, že věci na sebe navzájem na dálku působí na základě vnitřního souladu. 

Sympatetická magie se tedy řídí zákonem vnitřního souladu (Frazer 1994). 

 

 

1.3.2 Magie v širších souvislostech 

 

 Nyní se pokusíme zamyslet nad problematikou magie trochu šířeji. Podíváme se 

na dvě oblasti, vůči kterým se magie tradičně vymezuje. Jedná se o vědu a náboženství. 

Nastíníme, co mají společného a naopak v čem se odlišují. 

 

 

1.3.2.1 Magie vs. věda 

 

 V předešlé kapitole jsme si ozřejmili, z jakých principů vychází myšlení lidí, 

kteří věří v nadpřirozeno. Nyní se na tento problém podíváme z trochu jiné perspektivy. 

Již Frazer (1994) upozorňuje, že principy asociace, na kterých je postavena 

sympatetická magie, nejsou ve své podstatě špatné, ba naopak jsou velmi důležité pro 

fungování lidského myšlení. Tvrdí, že pokud se těchto principů užívá správně, vzniká 

věda. Ale právě tehdy, užíváme - li jich nesprávně, dostáváme se do oblasti magie.  
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 Vidíme, že věda a magie mají jistý společný základ. Obě totiž vycházejí podle 

Frazera (1994) z obecného uznávání zákonité následnosti událostí. Základní rozdíl mezi 

vědou a magií spatřuje Frazer (1994) v diametrálně odlišné interpretaci zákonů, které 

tuto následnost řídí. Podle Léviho-Strause (1996) nelze magii a vědu dávat do 

protikladu, ale měli bychom je chápat jako paralelní jevy. Podle něho se jedná o dva 

způsoby poznání, které si jsou nerovné ve svých praktických a teoretických výsledcích, 

nikoli však v druhu předpokládaných intelektuálních operacích. 

 

 Lévi-Strauss (1996) se dívá na vztah mezi magií a vědou jako na dva odlišné 

způsoby myšlení, které nejsou podmíněny odlišným vývojem lidského ducha, ale 

dvěma různými strategickými rovinami. Magie je bližší smyslové intuici a věda je této 

intuici vzdálenější. 

 

 Frazer (1994) si klade otázku, čím to je, že inteligentní lidé již dávno nepřišli na 

to, že magie je podvod? Tvrdí, že klam nebylo tak snadné odhalit, neboť určité magické 

konání, vždy dříve nebo později „přivodilo“ žádoucí výsledek. Např. Frazer (1994) 

uvádí, že magické konání, které mělo zajistit smrt nepřítele, tak skutečně požadovaný 

výsledek dříve nebo později mělo, protože člověk dříve nebo později stejně zemře. 

  

 

1.3.2.2 Magie vs. náboženství 

 

Od Zíbrta (1995) víme, že v době osmnáctého století katolická církev velmi 

ostře vystupovala proti všem magickým praktikám. My se nyní pokusíme podívat, 

v čem se magie od náboženství tolik liší, že se ji církev snažila potlačit. 

 

 Frazer (1994) uvádí, že se člověk již od nejranějších dob pokoušel najít obecná 

pravidla, která by mu umožnila změnit přirozený běh věcí v jeho prospěch. Tvrdí, že 

proměnlivost přírody a víra v ní, která je vlastní náboženství, je v přímém rozporu se 

zásadami magie. Magie jak víme, předpokládá neměnnost přírody, není zde místo pro 

nějakou náhodu.  
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 Základní rozpor mezi těmito dvěma hledisky je podle Frazera (1994) v názoru 

na síly, které ovládají svět. Náboženství věří ve vědomé a osobní síly, kdežto magie 

v síly neosobní a nevědomé. „Náboženstvím tedy rozumím usmiřování nebo 

nakloňování si sil nadřazených člověku, které v očích věřících řídí a ovládají chod 

přírody a lidského života“ (Frazer 1994, s. 50). 

 

 Podle Léviho-Strausse (1996) neexistuje náboženství bez magie, ale také naopak 

neexistuje magie, která by neobsahovala alespoň trochu náboženství. Tvrdí, že jedna 

vždy předpokládá druhou. 

 

 

1.3.2.3 Shrnutí 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že magie i věda si jsou velmi blízké, a to ve 

společném předpokladu zákonité následnosti dějů, přestože každá si je vykládá zcela 

jinak. Oproti tomu náboženství uvedenou zákonitost neuznává. Velmi důležité je také 

zmínit, že odlišné názory Frazera a Léviho-Strausse jsou dány tím, že Frazer je 

představitelem evolucionismu2 tzn. počátků antropologie (19.st.), kdežto Lévi-Strauss je 

představitelem strukturalismu3 tj. moderní antropologie (20.st.) (Doubek 2009). Další 

rozdíl mezi těmito dvěma antropology je v tom, že Frazer čerpal z prací jiných autorů, 

nikdy sám žádný výzkum neprovedl tzv. „antropolog v křesle“, oproti tomu Lévi-

Strauss sám prováděl výzkumy v terénu (Doubek 2009). 

 

 

1.4 Magické myšlení 

 

 U Nakonečného (2009) nacházíme zmínku o tom, že magie je produktem 

magického myšlení. Ale co je vlastně magické myšlení, jak lidé uvažují a v čem se 

jejich myšlení liší od myšlení logického? To je jen několik málo otázek, které nás 

                                                 
2 Evolucionismus je zakladatelský směr kulturní antropologie, na jeho podkladě se kulturní antropologie 
stává vědeckou, čerpá z Ch. Darwina a tyto principy aplikuje i na společenské jevy (Doubek 2009). 
Antropologům tohoto období se vytýká nedostatek zakotvenosti jejich teorie v terénu (Doubek 2009). 
3 Strukturalismus – první pokus o celkový náhled na kulturu, žádný kulturní prvek není srozumitelný sám 
o sobě, ale pouze v kultuře, které je součástí (Doubek 2009). 
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napadnou v souvislosti s magickým myšlením. Naším úkolem bude ozřejmit si 

problematiku magického myšlení. Než se ale pustíme do vysvětlování, načrtneme 

strukturu, které se bude držet následující text. Pro lepší přehlednost jsme se rozhodli 

nahlédnout na magické myšlení z hlediska psychologického a antropologického, 

přičemž se budeme snažit uvedené roviny oddělovat. 

 

 

1.4.1 Magické myšlení z hlediska antropologie 

 

 Nakonečný (2009) uvádí, že tradičně se magické myšlení vymezuje vůči myšlení 

logickému. Tvrdí, že magické myšlení je většinou pokládáno za historicky původnější a 

je ztotožňováno s primitivní mentalitou, která charakterizuje myšlení přírodních národů. 

A právě myšlení přírodních národů budou věnovány následující řádky. 

 

Většina vědců považuje myšlení přírodních národů za primitivní, protože se 

podle jejich názoru orientuje pouze na uspokojování potřeb. Proti zmíněnému tvrzení se 

staví Lévi-Strauss (1996). Na základě zjištění z různých etnografických výzkumů 

(většinou cituje cizí výzkumy) uvádí, že „vědění“ přírodních národů je natolik 

systematicky rozvinuté, že nemůže být podmíněno pouze praktickou užitečností. 

Demonstruje to na příkladu výzkumu F. G. Specka, který zjistil, že Indiáni ze 

severovýchodu USA a Kanady rozlišují a označují celou řadu plazů, kteří pro ně nemají 

žádný ekonomický význam (nejedí jejich maso, nezpracovávají kůži…).  

 

Frazer (1994) tvrdí, že magické myšlení je založeno na dvojí chybné asociaci 

představ (podobnost, styčnost). Lévi-Strauss (1996) sice připouští, že si tito lidé 

vysvětlují souvislosti mezi věcmi jinak než my, ale musíme to chápat jako snahu vnést 

do světa počátek řádu. „Nuže, právě tento požadavek řádu tvoří základ myšlení, 

kterému říkáme primitivní, ale pouze proto, poněvadž tvoří základ jakéhokoliv myšlení 

vůbec: právě z hlediska zaměřeného na společné vlastnosti se nám totiž k různým 

formám myšlení, které nám připadají velmi cizí, otvírá nejsnazší přístup“ (Lévi-Strauss 

1996, s. 24). 
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Domorodci podle Léviho-Bruhla (1999) nekladou na své myšlení tytéž nároky 

jako my. Naopak Lévi-Strauss (1996) tvrdí, že tomu tak není. Každá civilizace má podle 

něho sklon přeceňovat objektivní orientaci svého myšlení. „Když upadáme v mylné 

přesvědčení, že divoch je ovládán výhradně svými tělesnými nebo ekonomickými 

potřebami, pomíjíme fakt, že on sám nám adresuje tutéž výtku a že jeho vlastní touha po 

poznání mu připadá harmoničtější než naše“ (Lévi-Strauss 1996, s. 15). Jedná se o jiný 

interpretační rámec žité zkušenosti, zkušenosti každodenního dne. 

 

Lévi-Bruhl (1999) tvrdí, že v mysli přírodně žijících lidí tvoří svět vnímatelný 

smysly i svět nadsmyslový jeden celek. Poukazuje na to, že v myšlení těchto lidí 

neexistuje žádná nehoda ani náhoda, vše je následkem nějaké tajemné síly. Uvádí 

příklad výzkumu Monteira (1875) v Ambrizette (část Afriky), který popisuje situaci tří 

žen, které nabírali u jezera vodu, jednu z nich stáhl aligátor a ostatní dvě ženy byly 

obviněny, že zemřelou očarovali, a tím způsobili, že ji aligátor chytil. Skutečnost si 

podle Léviho-Bruhla (1999) vysvětlují tak proto, že jsou lhostejní ke kauzálnímu 

spojení. Na základě informací, které jsme již zmínili, lze s uvedeným tvrzením 

polemizovat. Je pravda, že na základě jejich důsledného determinismu nepřipouští 

náhodu. Nejedná se ale o lhostejnost ke kauzálnímu spojení, je to jen jiný druh 

kauzality, jiný úhel pohledu na realitu.  

 

Podle Léviho-Strause (1996) magické myšlení zdůrazňuje determinismus úplný, 

kdežto vědecké myšlení rozlišuje různé roviny, z nichž jen některé připouští určité 

formy determinismu, které jsou v jiných rovinách neplatné. Tvrdí, že proto věda 

zmíněný determinismus může hodnotit jako nerozumný a ukvapený. 

 

Lévi-Bruhl (1999) uvádí, že pro nás jsou příčina a následek zároveň dány v čase 

a téměř vždy i v prostoru, kdežto v případě člověka „primitivního“ lze vnímat buď 

pouze příčinu či jen následek, jež mají svůj původ v nadsmyslovém světě. Právě díky 

této kauzalitě, tvrdí Lévi-Bruhl (1999), považují za přijatelné to, co je pro nás 

nepředstavitelné. 

 

 19



Z již zmíněného je patrné, že problematika magického myšlení není tak 

samozřejmá, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

 

  

1.4.2 Magické myšlení z hlediska psychologie 

 

 Psychoanalytikové podle Nakonečného (2009) zdůrazňují paralelu mezi 

myšlením přírodních národů, dětí předškolního věku, schizofreniků a básníků a označují 

ho jako magické myšlení. Nakonečný (2009) uvádí, že se v magickém myšlení 

projevuje zřetel ke skrytým vztahům mezi věcmi a jevy, kdežto v myšlení pojmově 

logickém se uplatňuje zřetel ke kauzalitě. V této části se zaměříme právě na myšlení 

dětí předškolního věku.  

 

Langmeier a Krejčířová (1998) uvádějí, že myšlení dětí předškolního věku 

nepostupuje podle logických „operacích“, je „prelogické“, předoperační. Myšlení je 

podle autorů úzce vázáno na činnost dítěte a je v tomto smyslu egocentrické, 

antropomorfické (všechno polidšťuje), magické (dovoluje měnit fakta podle vlastního 

přání) a artificialistické (všechno se „dělá“). 

 

 Uvádějí příklad tříletého chlapce, který tvrdí toto: „Ten stůl je zlý, on mě chce 

pořád a pořád uhodit“ (Langmeier a Krejčířová 1998, s. 89).4 Chlapec přemýšlí o 

věcech jako o lidech. Zde lze spatřovat jistou paralelu s Lévi-Strausem (1996), který 

v souvislosti s magickým myšlením hovoří o naturalizaci lidských akcí, jako kdyby byly 

nedílnou součástí fyzického determinismu. Langmeier a Krejčířová (1998) tvrdí, že 

myšlení dítěte ještě nedovoluje myslet skutečně logicky po krocích. Autoři uvádějí, že 

dítě sice umí vyvozovat závěry, ale ty jsou závislé na názoru, zpravidla na vizuálním 

tvaru.  

 

 O magickém myšlení hovoří také Piaget (2007), který tvrdí, že magické myšlení 

souvisí se způsobem konstrukce skutečnosti. Uvádí, že inteligence organizuje 

                                                 
4 Chlapec připisuje věcem stejné vlastnosti, jako mají lidé. Věci tzv. polidšťuje – antropomorfické 
myšlení. 
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skutečnost takovým způsobem, že vytváří v průběhu svého vývoje hlavní kategorie 

činnosti. Podle Piageta (2007) se jedná o schéma trvalého předmětu a s tím související 

schéma prostoru, času a příčinnosti.  

 

Zdůrazňuje, že schéma trvalého předmětu se vytváří souběžně s časoprostorovou 

organizací praktického světa dítěte i s jeho kauzální strukturací. Podle Piageta (2007) je 

tomu tak proto, že předmět je zdrojem, sídlem či výsledkem různých činností, které 

dohromady vytvářejí kategorii příčinnosti. Uvádí, že dítě zpočátku nezná jednotný 

prostor, zná pouze množinu různých prostorů, z nichž všechny jsou vázány na jeho 

vlastní tělo. Prostory se postupně koordinují. Piaget (2007) dále upozorňuje na to, že 

v souvislosti s organizací poloh a přemístění předmětů v prostoru se vytvářejí objektivní 

časové řady.  

 

Zmíněnou počáteční kauzalitu označuje jako magicko-fenomenistickou. 

Fenomenistickou podle Piageta (2007) proto, že jakákoliv příčina může podle dříve 

pozorovaných spojů mít za následek cokoliv. Magickou z toho důvodu, že je vázána na 

činnost subjektu, neohlíží se na prostorové souvislosti mezi věcmi. Opět i zde lze vidět 

souvislost s myšlením přírodních národů, jak o něm hovoří Lévi-Bruhl (1999, 

„primitivní člověk“ vnímá buď pouze příčinu, nebo jen následek). 

 

 Obdobně hovoří o tomto období Vygotskij (2004) jako o období tzv. „naivní 

psychologie“. Jedná se podle autora o naivní zkušenost dítěte v oblasti fyzických 

vlastností vlastního těla a předmětů, které dítě obklopují. Tato zkušenost podle 

Vygostského (2004) vymezuje užívání nástrojů u dítěte a první operace jeho 

praktického rozumu. Upozorňuje, že myšlení dítěte se vyvíjí v závislosti na osvojení 

sociálních prostředků myšlení, tj. v závislosti na řeči.  
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

 

2.1 Vymezení zkoumaných osob 

 

 Vzorek zkoumaných osob tvořili chlapci ve věkové hranici od jedenácti do 

patnácti let, tedy řečeno terminologicky, staršího školního věku.5 Uvedený věk jsme 

zvolili proto, že se domníváme, že chlapci již budou schopni svou zkušenost reflektovat 

a předávat. Jedná se o chlapce, kteří se potýkají s různě velkými výchovnými problémy 

(od občasného záškoláctví až po šikanu), proto byli zařazeni do reedukačního kurzu, 

který lektoruji. Původní záměr byl takový, že všichni informanti budou účastníky 

reedukačního kurzu a to proto, že vyzkumníka všichni osobně znali. Domnívali jsme se 

proto, že se tím sníží jejich ostych v kontaktu s výzkumníkem. Bohužel vzhledem 

k malému zájmu chlapců jsme si pouze v rámci kurzu nevystačili. Rozhodli jsme se 

proto pro spolupráci s místním orgánem sociálně právní ochrany dítěte a požádali je o 

zprostředkování kontaktu s chlapci ve stejném věku a s podobnými problémy. Výsledný 

vzorek zkoumaných osob byl tvořen čtyřmi chlapci, kteří byli účastníky kurzu a dvěma 

chlapci navrženými orgánem sociálně právní ochrany dítěte.  

 

 Vzhledem k širokému věkovému rozpětí informantů máme samozřejmě na 

paměti jejich odlišnou vyspělost myšlení. 

 

 

2.2 Metody sběru dat 

 

 K získání představy o tom, jak chlapci na téma talismanů nahlížejí, jsme použili 

primárně metodu volných asociací. Zadání zní: „Napište všechno, co vás napadne ke 

                                                 
5 Přestože jsme výše uváděli, že o magickém myšlení se hovoří v souvislosti s předškolním věkem, 
neznamená to, že by tato forma myšlení zanikla nástupem nové formy myšlení -  formálních logických 
operací. Je stále někde v pozadí, a pokud se jedinec dostane do náročné situace, objevují se v jeho 
myšlení právě prvky myšlení magického. Tzn., přestože máme informanty staršího školního věku, 
můžeme vypozorovat v určitých situacích prvky magického myšlení.  
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slovu talisman.“ Tato část bude zcela anonymní, jde nám skutečně pouze o zjištění, co 

si chlapci pod pojmem představují, jak o něm uvažují, s čím si talisman spojují. 

 

 Následně byl veden rozhovor s každým chlapcem zvlášť. Rozhovor probíhal 

v samostatné místnosti pouze za přítomnosti výzkumníka a informanta. Před vlastním 

rozhovorem jsme ještě jednou každého informanta seznámili s tím, že se bude jednat o 

výzkum zaměřený na talismany a veškeré informace, které sdělí, budou zcela anonymní 

a budou použity výhradně k výzkumné práci. Jejich jména budou změněna, takže se 

nemusejí obávat nějakého rozšíření či zneužití sdělených informací. Zmínili jsme také, 

že na otázky, které jim budeme pokládat, neexistuje jedna správná odpověď, ale zajímá 

nás jejich názor na danou problematiku. Použili jsme semistrukturovaný rozhovor, 

neboť nám šlo hlavně o to, aby informant vyprávěl o své zkušenosti s talismanem. 

Připravené otázky byly otevřené a sloužili spíše pro naši orientaci během rozhovoru. 

 

 Vzhledem k již zmíněné spolupráci s OSPOD jsme měli možnost nahlédnout též 

do spisů jednotlivých chlapců. Informace ze spisů jsme použili k dotvoření představy o 

životě informantů a potažmo jak mohou tyto skutečnosti zasahovat do způsobu jejich 

myšlení.  

 

 U chlapců, kteří byli účastníky kurzu, jsme použili ještě metodu pozorování. 

Pozorování tedy probíhalo v prostředí kurzu v průběhu aktivit. Snažili jsme si všímat 

jejich způsobu komunikace, zapojování se do aktivit a jejich celkového chování. 

Chlapci byli pozorováni, jak při individuální práci, tak při práci ve skupině. 

 

 

2.3 Analýza dat 

 

 Nejprve jsme podrobili analýze volné asociace informantů na téma talismanů. 

Snažili jsme se vysledovat jejich dosavadní představy o talismanech, ještě před 

kontaktem s námi. 
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 Nejprve jsme samostatně zanalyzovali každý rozhovor. U každého informanta 

jsme se snažili odhalit, jaké koncepty se skrývají pod pojmem talisman. Zda si 

výzkumník a informant vzájemně rozumí, pokud ne, tak v čem odlišný pohled spočívá. 

V závěru každé analýzy jsme zařadili celkové shrnutí, které by nám umožnilo jednotlivé 

informanty mezi sebou srovnávat. 

 

 Získané informace z pozorování jsme použili k dotvoření obrazu o přemýšlení 

daného informanta.  

 

 Informací ze spisů jsme použili, až když jsme měli provedenou analýzu 

rozhovorů, aby těmito informacemi nebyl ovlivněn průběh analýzy. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Nyní se zaměříme na analýzu dat z našeho výzkumu. Nejprve se budeme 

věnovat analýze předvýzkumu a až následně vlastním rozhovorům. Závěrem se 

pokusíme o krátké shrnutí, které by nám umožnilo vytvořit si představu o tom, jak 

chlapci uvažují o talismanech, přičemž využijeme původní rozdělení magické vs. 

vědecké myšlení.  

 

3.1 Analýza a interpretace volných asociací 

 

 V této části se pokusíme zanalyzovat prvotní představy informantů o 

talismanech. Z jejich výpovědí je patrné, že o tématu talismanů nikdy dříve 

nepřemýšleli a až naší otázkou byli nuceni se zamyslet nad uvedenou problematikou. 

Zmíněnou skutečnost lze doložit jednak množstvím času, který potřebovali k vyjádření 

své myšlenky, jednak také poměrně krátkými a hodně obecnými odpověďmi. 

  

Většina informantů ke svému vyjádření potřebovala zhruba patnáct minut času, 

z toho velkou část uvedené doby strávila přemýšlením nad tématem. Až poté „něco“ 

napsali na papír. V průběhu úkolu se často ptali na doplňující informace. Např. A co tam 

má všechno bejt? Kolik toho máme napsat? Na jejich dotazy jsme úmyslně reagovali 

zopakování původní otázky, abychom je nijak neovlivňovali v jejich uvažování. 

 

Výše jsme uváděli, že výpovědi informantů byly poměrně hodně stručné a 

krátké. Pro ilustraci uvedeme nyní několik příkladů. „Symbol.“  „Symbol osobnosti.“ 

Věc, která nám nosí štěstí, radost atd.“ Všichni se vyjadřovali takto stroze, přestože 

instrukce zněla: „Napiště všechno, co vás napadne ke slovu talisman.“ Kromě krátkých 

odpovědí, se nám někdy vrátil čistý papír, s odůvodněním já fakt nevim, nebo fakt mě 

nic nenapadá. 

 

 Z odpovědí bylo patrné, že ne všichni vědí, co si pod pojmem talisman mají 

představit. Jejich povědomí o pojmu pochází pravděpodobně z různých sportovních 
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klubů, jejichž jsou někteří členy (různí maskoti…). Případně také z médií, kde je o 

talismanech občas zmínka zvl. v souvislosti se sportovci. 

 

3.2 Analýza a interpretace rozhovorů 

 

 Každému rozhovoru je věnována jedna kapitola, která je pro lepší přehlednost 

členěná do čtyř dílčích podkapitol. První podkapitola je věnována osobní a rodinné 

historii informanta, jedná se o údaje důležité pro pochopení uvažování daného 

informanta. Údaje pocházejí ze spisu chlapců a případného pozorování. Další 

podkapitola je věnována vlastní zkušenosti informanta s talismanem. Třetí pak jeho 

názoru na talismany obecně, tzn. co talisman je, v jakých situacích ho lidé používají. 

V závěrečné podkapitole uvádíme krátké shrnutí, kde se pokusíme informantovo 

uvažování interpretovat z hlediska míry emocionality a racionality.  

 

3.2.1 Martin 

 

 

3.2.1.1 Osobní a rodinná historie 
 
 Martin je jedenáctiletý chlapec, který pochází z neúplné rodiny a v současné 

době bydlí s matkou a starším bratrem. Se svým otcem se vůbec nestýká, ani v řeči se o 

něm nijak nezmiňuje, vždy mluví pouze o matce, případně o prarodičích, které 

navštěvuje hlavně o prázdninách. Ve vesnici, ve které jeho prarodiče bydlí, má nějaké 

kamarády, na rozdíl od svého trvalého bydliště, kde se kamarádí pouze s jedním 

chlapcem.  

 

 V  roce 2008 začal Martin zkušebně navštěvovat ZŠP a už tam zůstal, nyní 

navštěvuje šestý ročník. Tvrdí, že se mu zde více líbí než na ZŠ. Jako hlavní důvod 

uvádí, že tam není tolik učení. Kromě školy nenavštěvuje žádné kroužky, také nemá 

téměř žádné zájmy. To se projevuje i v jeho stylu řeči, čemuž se budeme věnovat níže 

v textu. Jediné o co se zajímal, byla auta, o která se v současné době již nezajímá. Jeho 

zájem se projevoval sbíráním karet jednotlivých aut (především sportovních) a ve škole 

je se spolužáky vyměňovali. Zájem o sbírky aut chlapce již opustil. Ztráta zájmu o 
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sbírky souvisí s jeho věkem, neboť  kolem 11 let, děti o sbírky většinou přestávají jevit 

zájem (Hříbková 2009). Věk sbírek je typický spíše pro mladší školní věk (Hříbková 

2009). 

 

 Zhruba ve stejném věku (prepuberta) jako u jeho staršího bratra (11 let) se u něj 

začaly objevovat kázeňské problémy ve škole. Na Martina jsou stížnosti ze školy, 

protože odsekává a je na učitele drzý. Ve škole i doma se projevuje stejně. 

 

 Chlapci bylo doporučeno navštěvování výchovného programu a matka jeho 

docházku do programu schvalovala. Bohužel se Martin účastnil setkání pouze, když ho 

doprovázela matka, což bylo dvakrát z deseti možných. V programu vykazoval 

konzistentní projevy. Byl velmi pasivní, když nebyl přímo vyzván, nezapojoval se do 

hovoru nebo do činností v programu. Z jeho reakcí bylo zřejmé, že se mu vše, co se 

v programu odehrávalo, zdálo hloupé a pod jeho úroveň, aby na něco reagoval 

(úšklebky, úsměvy, pokrčení rameny při jakékoli otázce, ať byla adresována jemu, či 

někomu jinému). Pokud měl sám odpovědět, buď zcela mlčel, nebo se vyjadřoval 

krátkými jednočlennými větami.  

 

 Pokud se ho chlapci snažili zapojit do hovoru, a to i během přestávky 

v programu, tak jim odsekával a snažil se jim stranit. Jeho projevy při skupinové práci, 

v podstatě kopírují jeho stálý vzorec chování (držet se stranou, o nic neprojevit zájem). 

Když měl pracovat ve skupině, nikdy se v žádné aktivitě výrazněji neprojevil, vše 

nechával na ostatních. Nic ho natolik nezaujalo, aby byl ochoten se více zapojit, a to i 

přes přemlouvání ostatních chlapců. 

 

 Chlapcovy projevy (odmítavý postoj, negativismus) je samozřejmě třeba 

interpretovat v souvislosti s obdobím prepuberty, v kterém se nachází (Langmeier a 

Krejčířová 1998). Na druhé straně byly chlapcovy projevy natolik odlišné od všech 

ostatních (nejevil zájem vůbec o nic jak o „poznatkové“ činnosti, tak i o více méně 

„herní“, které většina chlapců hodnotila jako zábavné), že je nelze přičítat pouze 

období, v kterém se nachází, ale je to zřejmě určitý rys jeho osobnosti tj. asociálnost. 
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Stejně tak velmi problematické navazování kontaktu s vrstevníky zmíněný fakt spíše 

potvrzovalo. 

 

 Ze všech již popsaných projevů budil Martin dojem výrazné rezervovanosti až 

uzavřenosti vůči všem okolo sebe. Jistou roli zde může sehrávat i složité rodinné 

prostředí, rodina žije bez otce, matka je na oba chlapce sama. 

 

 

3.2.1.2 Role talismanu v Martinově životě 

 

 Martin žádný talisman nemá, protože jejich vlivu na situaci nevěří.  „A někdo by 

ti tam dal takhle jako medailonek, jakože abys vyhrál? Jako věřil bys tomu, jako že to 

tak je? „ No, tak já bych tomu asi nevěřil no.“  Domnívá se totiž, že každý si pomůže 

sám, a je sám zodpovědný za své výsledky. „A prostě by byl nucenej bez toho vyjet, co 

si myslíš, jako jestli by to mohlo mít vliv na něj nějak? Prohrál by, nebo by vyhrál. 

Prostě by se musel snažit von.“ 

 

 Talisman je podle Martina něco pro štěstí, zmiňuje např. různé medailony, které 

jsou pověšené na zrcátkách závodních automobilů. V zápětí dodává, že by to správně 

nemělo být, že pravidla nepovolují, mít nějaké medailony přivěšené na zrcátku. „No. 

Vono by se to správně nemělo.“ Znovu se potvrzuje jeho předchozí tvrzení, že každý se 

má spoléhat sám na sebe. Štěstí definuje jako situaci, když se někomu něco podaří, a 

pak z toho má radost.  

 

 Chlapec klade velký důraz na realitu, na své schopnosti a spoléhání se na sebe. 

Projevilo se to nejen na rovině používání a fungování talismanu, ale i tehdy, když volně 

vyprávěl o tom, jak prožil prázdniny. Na vesnici u prarodičů jezdil sám v kombajnu a 

nebál se. To může souviset s tím, že v místě bydliště nemá příliš kamarádů. Žije si ve 

své realitě, kterou nechce nebo není schopen s nikým sdílet. Možná proto tak rád jezdí 

k prarodičům, kde má kamarády, protože ti také nejsou spojeni s  každodenním světem 

povinností. Na vesnici jezdí za zábavou. Je zvláštní, že zde nemá problémy 

s navazováním vrstevnických vztahů oproti „školnímu“ prostředí. 

 28



 

Pozn. Martin se zmínil o tom, že dříve nosil na krku velký stříbrný kříž, ale 

nebyl s ním spojen žádný smysl. Zřejmě ho nosil pouze tzv. „na parádu“. 

 

  

3.2.1.3 Význam talismanů v životě lidí aneb jak to mají ostatní 

 

 Chlapcův důraz na racionalitu se opět projevuje v situaci, kdy mluví o utajování 

talismanu. Myslí si totiž, že je to každého věc, zda používání talismanu tají, či nikoli.  

„Já si myslim, že je to každého věc.“ O dalších detailech neuvažuje, neboť je 

přesvědčen o tom, že v realitě není nic takového potřeba. To potvrzuje i tím, když říká, 

že nikdy nikoho neviděl používat nějaký talisman.  

 

 Tvrdí, že viděl film, ve kterém bylo použito talismanu k tomu, aby hlavní hrdina 

vyhrál v sázkách na čísla.  „Film Zátaras. Tam měli jako takový peníze na tom zrcátku, 

tak se mu splňovaly ty jeho, co von si přál. Si přál třeba, aby vyhrál a takhle. Tak se mu 

to splnilo.“  Pokud se však v průběhu popisu filmu vrátíme k „realitě“(pokud by byl na 

místě hlavního hrdiny Martin sám), začnou se jeho odpovědi znovu zkracovat „No 

poděkoval a… Nevim“ a podporují původní myšlenku - (No já bych tomu asi nevěřil.). 

Jestliže by byl v pokušení (sázka byla o milion), tak by to možná zkusil, ale nevěřil by 

tomu. „ No, tak zkusil bych to, to jo, ale.“ 

 

 Převážně se vyjadřuje v minulém čase (měl jsem, sbíral jsem, zajímal jsem se) a 

to v krátkých jednočlenných větách. U Martina se projevuje mnohem výrazněji, než u 

jiných chlapců, rozlišování mezi používáním talismanu v realitě a ve filmu. Jeho 

projevy korespondují s projevy v programu. Ve svých odpovědích nejčastěji užívá slov 

nic, ne, nevím, sám. Jediné na co stále reaguje, je tématika aut. Ať už v problematice 

používání talismanu jako takového nebo obecně např. řízení kombajnu. Přesto není 

schopen nějakého souvislejšího vyprávění. Je možné, že Martinův přehnaně racionální 

náhled souvisí s nedůvěrou v druhé. Bohužel vzhledem k jeho málo četným návštěvám 

programu, jsme neměli možnost se o tom nějak blíže dozvědět. 

 

 29



3.2.1.4 Shrnutí 

 

Martina bychom si mohli pracovně označit jako „rezervovaného realistu“. 

Podle jeho teorie si každý pomůže sám a nepotřebuje k tomu žádný talisman, či jiné 

neexistující nadpřirozené síly, ani druhé lidi. Důležité je mít absolutně vše ve svém 

životě pod kontrolou. Jeho myšlení je výrazně racionální, v určitém ohledu hodně 

podobné myšlení vědeckému. Projevuje se hodně asociálně, chybí mu empatie a má 

velmi nízkou míru emocionality. 

 

 

3.2.2 Adam 

 

 

3.2.2.1 Osobní a rodinná historie 

 

 Adam je jedenáctiletý chlapec, který pochází z úplné rodiny. Jeho prarodiče 

(rodiče jeho matky) bydlí hned přes ulici. V jeho životě zaujímá děda významné 

postavení. Adam tvrdí, že si s ním a jeho bratry děda často hraje na indiány, vyrábí jim 

různé oštěpy, luky, šípy… a také že si s dědou čtou z různých knih o přírodě. Dá se říci, 

že děda ovlivňuje jeho pohled na svět a způsob, jak ho poznává.  

 

 Adam má dva bratry, staršího a mladšího. Jsou mezi nimi tříleté rozdíly. Staršího 

bratra považuje za svůj vzor a dokonce ho řadí i mezi své nejlepší kamarády. Vazba na 

bratra se ukazovala i během rozhovoru, když se vyjadřoval v množném čísle my 

s bráchou (myšleno starším). Vztah k mladšímu bratrovi má výrazně odlišný. Ve spisu 

chlapce bylo uvedeno, že je na mladšího sourozence hrubý ba dokonce surový a to 

takovým způsobem, který nelze považovat za běžné sourozenecké hašteření. Matku 

vnímá jako autoritu.  

 

 Chlapec navštěvuje běžnou ZŠ v menším městě. Kromě školy dochází ještě na 

kroužek dobrovolných hasičů. Járovi byla diagnostikována hyperaktivita spojená 

s poruchou pozornosti. Chlapcovy problémy ve škole se týkají především častého 

 30



vyrušování, což samozřejmě souvisí s hyperaktivitou. Kromě toho byl chlapec 

podezřelý z iniciace šikany vůči slabšímu spolužákovi, ale to se tedy nakonec 

nepotvrdilo.  

 

 Adam neabsolvoval výchovný program, neboť v minulém čtvrtletí (září – 

prosinec 2010), kdy by to pro chlapce bylo zřejmě přínosné, tento program z finančních 

důvodů nebyl zahájen.  

 

 

3.2.2.2 Role talismanu v Adamově životě 

 

 Adam žádný talisman nemá. „A tebe třeba nikdy nenapadlo něco takovýho mít 

taky? No, zatím ani ne.“ Chlapec je totiž přesvědčen, že talismany lidé začínají používat 

až od devatenácti let, když o problematice již něco vědí. „Já bych řek, že tak od 

devatenácti. No, já bych řek, že ty mladší, jakoby o tom ještě nic moc nevědí.“ Podle 

jeho teorie je na používání talismanů ještě malý, je mu jedenáct let.  

 

 Pokud by Adam nějaký talisman měl, používal by ho zřejmě pro štěstí ve škole. 

„No, já bych si to jako nechával pro štěstí, třeba jako něco ve škole nebo něco 

takovýho.“  

 

 Chlapec se také zmiňuje o používání talismanu ve filmech. Tvrdí, že je to 

většinou ve starších filmech, kdy talisman je nějaká cenná věc, kterou se dva lidé 

pokoušejí získat, protože vědí, že jim to bude nosit štěstí. 

 

 V podstatě zde hovoří o něčem, co nemá a ani podle jeho názoru zatím mít 

nemůže.  
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3.2.2.3 Význam talismanů v životě lidí aneb jak to mají ostatní 

 

 Adam tvrdí, že hodně lidí používá talismany. Pod pojmem talisman si 

představuje nějaké šperky, velké peníze, náhrdelníky, karty pro štěstí, fotky. „Třeba 

ňákej takovej, ty šperky, takový ty peníze velký, ňáký ty náhrdelníky.“ Dále hovoří o 

tom, že na talismanech mohou být nakresleny různé malby. Chlapec uvádí, že talisman 

lidem pomůže mít štěstí, ale aby talisman začal fungovat, musí se s ním ještě něco dělat, 

provést jakýsi rituál. „Někdo dělá to, že to pohladí.“ 

 

Chlapec uvádí několik možností, k čemu se talisman může používat. Jednak k 

zajištění výhry ve hře („Třeba někdo někam jde a myslí si třeba, dejme tomu na poker. 

A dejme tomu, třeba tejden nevyhrál a teďka si myslí, třeba neví, že vyhraje, ale líbí se 

mu to.“) nebo v nějakých potížích, ale také v dřívějších dobách k různým obřadům 

(„No, kdyby třeba večer se chtěli dostat, kdyby třeba věřili na nějaký duchy, tak kdyby 

se s nima chtěli spojit. Tak ono se to většinou dělá takovej tanec, kde měli ty amulety, 

nebo ty šamani měli amulety.“). 

 

 Podle Adamova názoru se talisman musí utajovat, protože by nám ho někdo 

mohl odcizit, a tím by se ztratilo štěstí, které nám přináší. „Že třeba, kdyby někdo něco 

takovýho měl, tak třeba ten druhej, by mu to moh vzít. Tak ten dotyčnej, co by to měl 

před tím, by třeba to ztratil. Jako že už by neměl štěstí.“ Štěstí by se ztratilo se změnou 

majitele talismanu, neboť i kdyby nám byl talisman vrácen, už by nemusel fungovat. 

Talisman by nefungoval, protože změnil majitele, který ho využíval ke svým potřebám. 

„No, vzali by si to, používali by to na ty svoje účely, a pak by mu to vrátili, že by mu to 

třeba nefungovalo.“   

 

Stejně tak o odcizení talismanu uvažuje i na individuální rovině. „No třeba, 

kdyby to bylo ňáký hodně cenný, tak by mi to moh vzít, taky by to moh ztratit někde.“ 

V případě, že by talisman někomu půjčil, chtěl by ho okamžitě zpátky, později ještě 

dodává, že on osobně by to nikomu nepůjčil, aby se mu neztratilo štěstí. „No, osobně já 

bych to asi nikomu nepůjčil.“ 
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 Co se týká darování talismanu, zastává Adam názor, že darovaný talisman bude 

mít větší cenu. Darováním talismanu se štěstí, které nosí „znásobí“. „No jakože když 

třeba to někdo dostane od někoho, a tamten měl předtím štěstí a dostane to jinej, tak 

bych řek, že bude mít větší štěstí, než ten, kdo si to jako vyrobí sám.“ To znamená, že 

dárce ví, že talisman nosí štěstí např. stará pani, která to ví, že to to štěstí nosí. Štěstí je 

jakoby již „ověřené“, oproti vlastní výrobě talismanu, nejsem první, kdo s talismanem 

přichází do styku. Zde lze vidět jistou souvislost s Maussovým pojmem „hau“, jak o 

něm hovoří Kučera (2008) – darovaná věc v sobě dále nese něco ze svého majitele, 

z jeho kouzla, magie, proto je štěstí „jakoby větší“ podle Adamových slov, protože je 

v něm již síla od dárce.  

 

 Adamova teorie o talismanech je skutečně velmi racionální např. věk od kdy se 

začíná používat talisman, darování či utajování talismanu. Z jeho výpovědí je patrné, že 

se mu někdo soustavně věnuje např. zmínka o používání talismanů při obřadech. O 

talismanech se většinou zmiňuje, jako o něčem cenném ve smyslu „drahé“ (šperk, 

zlato). Uvažuje stejně o používání talismanů ve filmech i v realitě. Vždy je to nějaká 

věc, kterou musí chránit, aby ji někdo neodcizil a neztratilo se štěstí. Zmíněnou obavu 

můžeme dát do souvislosti s antropologickým učením o daru. Kučera (2008) tvrdí, že se 

jedná o obavu z věcí, které by mi ostatní mohli závidět. „Tato zakázaná žádost mi 

vyjevuje mé vlastní přání v obraze účasti na Věci, kterou má můj bližní, v obraze jeho 

vztahu k Věci“ (Lacan in Kučera 2008). Jedinec chrání věci před imaginárním 

nepřítelem, který ho o ně chce obrat, stejně jako já jeho (Kučera 2008). 

 

 

3.2.2.4 Shrnutí 

 

Adam věří v nadpřirozeno, které je reprezentováno talismany, ale na druhé 

straně tvrdí, že o nich musíme již něco vědět, abychom si je začali pořizovat. Je to 

„realistický mystik“. Připouští jisté iracionálno u druhých lidí, je schopen si vcítit do 

jejich role, ale dovede se chovat i bezcitně (viz. podezření ze šikany, vztah k mladšímu 

bratrovi). Je u něho patrná jistá míra emocionality, která je ale závislá na mnoha 
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faktorech např. věk druhého člověka, pokud je mladší než Adam, je u chlapce 

emocionalita poměrně nízká. 

 

 

3.2.3 Petr 

 

 

3.2.3.1 Osobní a rodinná historie 
 
 Petr je třináctiletý chlapec, který pochází z neúplné rodiny. Jeho rodiče se 

rozvedli, když bylo Petrovi devět let. V současné době bydlí s matkou a staršími 

sourozenci (sestra, bratr). Otce navštěvuje pouze on a jeho starší bratr. Chlapec 

navštěvuje ZŠ, která se nachází v menším městě. Ve třetí třídě u něj byla 

diagnostikována dyslexie a dysgrafie, v souvislosti s touto diagnózou potřebuje ve škole 

pomalejší tempo. Do školy nechtěl chodit, protože nic nestíhal, a tak situaci řešil tak, že 

chodil za školu. Matka uvažovala o přeřazení Petra do ZŠP, ale PPP toto přeřazení 

nedoporučila. Na Petrovu docházku do školy dohlíží jeho starší bratr, který ho do školy 

vodí. Matka se s Petrem doma učí, aby mu pomohla v pochopení učební látky. 

 

 Po konzultaci s matkou byl chlapec zařazen do výchovného programu. Z deseti 

setkání se Petr zúčastnil osmkrát. Takto pravidelná docházka byla u ostatních účastníků 

programu spíše výjimečná. Nyní se zaměříme na chlapcovy projevy v programu. Jeho 

projevy chování od vstupu do programu až po jeho ukončení byly v zásadě konzistentní, 

již od začátku se projevoval aktivně. Snažil se reagovat na lektorovy dotazy, i na ty, 

které nebyly adresovány přímo jemu, ale do „pléna“. Poměrně hodně o diskutovaných 

věcech přemýšlel, což opět potvrzuje jeho stálá aktivita oproti ostatním účastníkům. 

Respektoval autoritu lektorů a snažil se v pozitivním slova smyslu ukázat, co umí a zná. 

Z jeho odpovědí bylo zřejmé, že nad ostatními rozumově vyniká, přesto se nad ně 

nepovyšoval. Je pravděpodobné, že úspěšnost v programu pro něj mohla být jakousi 

protiváhou školních neúspěchů. 

 

 Pokud měl některý z účastníků problém, který souvisel s děním v programu, 

snažil se mu pomoci. Jeho pomoc měla různý charakter, od rady ke správné odpovědi až 
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po plné řečení dané odpovědi. U Petra bylo také patrné, že se nebál projevit vlastní 

názor i za cenu, že by jej skupina vykázala. Vždy si stál pevně za svým rozhodnutím.  

 

 Ve skupinové práci se snažil být přínosem pro skupinu, tzn., vymýšlel různé 

nápady řešení, pomáhal ostatním, rozděloval úkoly. V rámci programu byl schopen 

zastávat jak dominantní tak submisivní role. Nedělalo mu žádný problém převzít 

zodpovědnost za skupinu a hájit její zájmy.  

 

 

3.2.3.2 Role talismanu v Petrově životě 

 

 Petr má osobní talisman. Je to oranžový, gumový náramek, který nosí na levém 

zápěstí. Náramek dostal od sestry k svátku a od té doby ho nosí. Co se týká funkce 

náramku, tak ho chlapec nosí někdy pro štěstí, někdy na parádu. Záhy však uvádí: „Ale 

ten mi moc štěstí zatím nepřináší.“  Náramek nosí každý den, ale občas když mu vadí, 

tak ho sundá. Pocity, které prožívá v situaci bez náramku, definuje jako zhoršení nálady. 

„Třeba když ho mám, tak mám nejlepší náladu na světě, potom když ho sundám, tak se 

mi zhorší ta nálada.“ 

 

 Chlapec tvrdí, že náramek začal používat proto, že se mu nedařilo ve škole. 

„Mně se nejdřív vůbec nedařilo ve škole, pak se mi začalo trochu dařit v tý češtině, 

matematice, dějepise a tak dále. Ale některý předměty mi doteďka nejdou. Podle mě je 

to pravda.“ Dále zmiňuje, že pokud by si náramek nevzal na zkoušku, na výsledek by 

to nemělo vliv.  

 

 Před okolím používání náramku tají. „Jo, a myslím konkrétně jako třeba, jestli 

někdo ví, že to používáš pro štěstí? Ne, tak to nevím jenom já sám. Tohlenc sám, nikomu 

jsem to zatím neřek.“ Používání náramku tají proto, aby se mu ostatní nesmáli, že nosí 

nějaké věci pro štěstí a věří tomu. Můžeme zde vidět souvislost s Kučerovým (2008) 

tvrzením, že při prezentaci své věci  projdu soudem ostatních a že se ostatní budou 

snažit moje poklady neuznat, zesměšnit. 
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 Z Petrových odpovědí je zřejmé, že náramek nosí pro štěstí ve smyslu spojení 

s druhým. Je zde spíše akcentována vztahová rovina než „vlastní prospěch“. Darovaný 

náramek ho spojuje se sestrou. Důležité je pro něj spojení s  druhým „ Třeba můj táta a 

jeho přítelkyně používají takovýhle ty. Kamínky třeba. Tak asi pro štěstí, že byli nějak 

spojený, nebo něco takový.“ Vztahová rovina se objevuje i v odpovědích, které se týkají 

rozdílu mezi darem a vlastní výrobou talismanu (vím, že mě dárce má rád). Primární 

funkcí jeho náramku je, že zprostředkovává spojení s druhým a to mě činí šťastným. 

Náramek proto většinou nesundává a síla náramku je v tom, že v případě, že se ocitne 

v problematické situaci, tak na její řešení není sám. V náročných situacích chce uspět 

proto, aby udělal někomu, pro něj důležitému, radost. Tak lze interpretovat jeho 

odpovědi. Nejprve totiž tvrdí, že se mu nedařilo v různých vyučovacích předmětech, a 

že tedy tam nějaký vliv náramku bude. Říká: „Něco takovýho.“ Nespecifikuje 

konkrétně, že by se jednalo o štěstí. Důvodem je spíše vztah.  

 

 Je pravdou, že Petr přímo řekl, že náramek nosí pro štěstí, a před ostatními ho 

tají, aby se mu nesmáli. Ale spíše slovo štěstí je symbolem pro výše zmíněný vztah, 

který je štěstím sám o sobě. „Tak asi pro štěstí, že byli nějak spojený, nebo něco 

takovýho.“ Jak je možné vidět z příkladu, Petr uvádí štěstí ve smyslu spojení lidí. A 

důvodem k utajování je, že by se nepřímo někdo mohl vysmívat tomuto vztahu. I ve 

skupině bylo patrné, že když mu na náramek někdo sáhl, hned mu odstrčil ruku. 

Objevuje se nám zde téma reciprocity ve věci, jak se zmiňuje Kučera (2008). Tvrdí, že 

věci svou povahou patří jednomu i druhému a tato reciprocita vytváří podílení se na 

věci a vzájemnou identifikaci (v našem případě identifikace Petr-sestra, otec-

přítelkyně). 

 

 

3.2.3.3 Význam talismanů v životě lidí aneb jak to mají ostatní 

 

Talisman podle Petra ukáže a podpoří vlastnosti člověka, nebo to co člověk má 

rád. „Nebo jako gepard, že je třeba rychlej a hbitej. Že on taky je rychlej a hbitej.“ 

Talisman může přinášet štěstí, nebo smůlu. Přičemž o existenci štěstí Petr pochybuje. 

„Záleží na tom, jestli ňáký štěstí existuje.“ Štěstí pak chápe jako to, že když někomu 
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něco nejde, tak se to vydaří. Domnívá se, že lidé talismany používají právě tehdy, když 

jim něco nejde. „Třeba mně kdyby nešel hokej, tak bych si ho vzal s sebou. Že by mi to 

pomohlo v tom.“  Talisman funguje právě proto, že jeho vlivu tito lidé věří. „Že 

kdybych třeba věřil tomu, že mi to pomůže.“  

 

Tvrdí, že ne všichni lidé používají talismany, ale pokud talisman mají, tak jeho 

používání tají, a to z toho důvodu, aby se jim ostatní nevysmívali. Pokud by mu někdo, 

řekl, že štěstí neexistuje, on by to ignoroval, a používal by talisman dál. Přesto na 

individuální rovině tvrdí, že používání talismanu tají, aby se mu nesmáli, že štěstí 

neexistuje. „Aby se jim třeba ostatní nevysmívali kvůli tomu, že věří tomu, že ten 

talisman jim třeba pomůže.“  Objevuje se nám zde znatelný rozpor. Petr ví, jak by se 

obecně měl chovat, ale pokud se jedná o něj samotného a o jeho talisman, tak zmíněné 

pravidlo chování neplatí. „No já si teda myslím, že by se mi všichni začali pomalu 

smát…“ 

 

Pokud je talisman darován, máme jistotu, že nás dárce má rád (dostal talisman 

od sestry, jeho otec a přítelkyně). Domnívá se, že nemůže dojít k tomu, že by někdo 

daroval talisman v negativním smyslu. Opět se potvrzuje myšlenka dobrých vztahů 

s dárcem. Potvrzuje se nám již výše zmíněná reciprocita ve věci. 

 

 K dobrým vztahům se vrací ještě v jiné souvislosti. Uvádí, že talisman nemůže 

být proti nikomu použit ve smyslu ovlivňování jeho chování. Tak rozlišuje mezi 

používáním talismanů v realitě a ve filmu, kde toto ovlivňování je možné. „Viděl jsem 

jeden seriál, vzali nějakou fotku někoho. Vystřihli fotku, třeba jenom obličej, dali to na 

nějakou panenku, a potom třeba špendlíkem jí propíchli ruku, třeba. A pak ukázali, že 

třeba fakt měl něco s rukou…“ Petr tvrdí, že dnes už se takový věci nepoužívají.  „Já si 

myslím, že voodoo neexistuje.“ 
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3.2.3.4 Shrnutí 

 

 Petr uvažuje o určitém vlivu nadpřirozena v podobě talismanů. Talisman pro něj 

symbolizuje především vztah, který je třeba chránit, proto je potřeba používání 

talismanu tajit. Chlapce si můžeme označit jako „ochránce vztahu“. Je jasné, že 

sociální vztahy jsou pro Petra důležité, je schopen empatie. Pro chlapce je 

charakteristická vysoká míra emocionality. V Petrově myšlení se objevují jisté prvky 

myšlení iracionálního (náramek pro štěstí), ale i prvky myšlení racionálního (nevěří ve 

voodoo). 

 

 

3.2.4 Mirek 

 

 

3.2.4.1 Osobní a rodinná historie 

 

 Mirkovi je čtrnáct let, v současné době žije společně s matkou a starším bratrem, 

od otce se odstěhovali v průběhu minulého roku (tj. 2010). S otcem má poměrně 

problematický vztah. Sám se několikrát zmiňoval o častých konfliktech, které s otcem 

má. Se starším bratrem jsou si blízcí, často o něm hovořil (hrajeme s bráchou 

počítačový hry).  

 

 Chlapec navštěvuje základní školu, která se nachází v menším městě. 

V současné době (prázdniny 2010) se připravoval na opravné zkoušky, aby mohl 

postoupit do dalšího ročníku. Kromě školy nenavštěvuje žádné zájmové kroužky. Jeho 

veškerou náplní volného času je sledování televize, hraní počítačových her, příp. 

„poflakování se venku“ s partou kamarádů. Tito kamarádi byli také jedním ze zdrojů 

jeho pozdějších problémů. Kázeňské problémy s ním začaly zhruba v sedmé třídě. 

Problémy se nevyskytovaly pouze ve škole, ale také v domácím prostředí. Matce odcizil 

větší obnos peněz. Jeho problémy byly zpočátku na rovině vulgárních nadávek 

spolužákům, poté na některých žácích vymáhal svačiny a postupem času také peníze. 

 38



Na základě těchto zjištění, byl Mirek obviněn ze šikany a jeho případ se projednával na 

Policii ČR.  

 

 V důsledku jeho chování byla chlapci navržena účast ve výchovném programu. 

Z celkových deseti setkání se Mirek zúčastnil devětkrát. Zpočátku se v programu 

projevoval spíše submisivně, moc se nezapojoval do diskusí a spíše poslouchal, co říkají 

ostatní. V průběhu programu se však jeho chování postupně měnilo a nedá se říci, že 

úplně k lepšímu, i když je pravda, že se do různých aktivit více zapojoval. Většinou 

však rád přenechal odpověď na někom jiném a jeho častou reakcí byl smích. Mirek měl 

občas také problém pochopit zadaný úkol či položenou otázku. Takže bylo na lektorech, 

aby mu zadaný úkol detailněji vysvětlili, nebo se také této role ujímali jiní chlapci, kteří 

k jeho „nechápavosti“ nebyli tak tolerantní.  

 

Velice častou Mirkovou reakcí na položenou otázku byl hysterický záchvat 

smíchu, aby odvedl pozornost od tématu. Z jeho chování bylo patrné, že se snaží na 

sebe strhnout pozornost všech ostatních. Toto se projevovalo tím, že se snažil všechny 

okolo bavit nějakými svými vymyšlenými historkami. Smích může být projevem 

nejistoty, na druhé straně je patrný výrazný egocentrismus. 

 

 Při práci ve skupině ho zaujalo jen velmi málo úkolů. V některých výrazně 

selhával a skupinu zdržoval. Což lze dokumentovat situací, kdy chlapci ve skupině 

pracovali a Mirek, který byl součástí této skupiny, jim začal trhat papír, „jakože 

z legrace“. Pokud ho úkol zaujal, měl občas velmi dobré a přínosné nápady. Např. 

velmi překvapivě se projevil ve hře „trosečník“, kdy chlapci měli jmenovat věci, které 

by si vzali na pustý ostrov a pak z tohoto seznamu vybrat pouze pět nejdůležitějších. 

Naopak mu dělalo velké problémy převyprávění příběhu ostatním, kteří ho neslyšeli, 

což může souviset s jeho rozumovými schopnostmi.  
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3.2.4.2 Role talismanu v Mirkově životě 

 

 Mirek nemá žádný talisman. Jediné o co se zajímá, je televize. „No, ta televize 

nejvíc. Ne důležitá, je to zas jako zábava, když nemám, co dělat.“ Časté sledování 

televize se nám potvrdilo v otázce po filmu, ve kterém bylo použito tématiky talismanů. 

Chlapec okamžitě odpověděl. „Třeba ten Medailon s Jackie Chanem. Mirkovi nedělalo 

žádný problém vybavit si děj filmu. „Že von dostal, von zemřel, vod toho kluka dostal 

ten talisman tu půlku a von vožil.“ Také uvádí, že se jako talismany ve filmech často 

objevují kameny pro štěstí.  

 

Rovina filmu nám u Mirka posloužila k vytvoření představy, co by dělal, kdyby 

nějaký talisman měl. V návaznosti na film uvádí, že pokud by mu zemřel někdo hodně 

blízký, tak by talisman použil k jeho oživení. „No, kdyby někdo zemřel, jako bych byl 

ten mladej kluk, tak kdyby někdo zemřel, tak bych mu to dal. Třeba někdo hodně 

blízkej.“ Postupně se však od roviny prezentované filmem odpoutává a uvádí, že by 

talisman použil, aby byl dlouho mladý. „Abych se brzo nedožil stáří.“ Bohužel uvedené 

používání talismanu nijak dále nerozvinul.  

 

 

3.2.4.3 Význam talismanů v životě lidí aneb jak to mají ostatní 

  

 Chlapec uvádí, že je to každého soukromá věc, zda nějaký talisman má. „No, to 

je jejich věc jestli ho maj, nebo ne.“ Podle Mirka může být talismanů užíváno ve dvojím 

smyslu, jednak pro zábavu (televize, počítač) a jednak pro štěstí (kameny pro štěstí). 

Domnívá se, že obojí používání talismanů je stejně časté. „No, vono je voboje stejný. 

Zase lidi si udělaj štěstí tím, že dělaj něco dobře.“ Svou myšlenku dále rozvijí a je 

patrná výrazná racionalita v jeho uvažování. „No, jakože, von tomu věří, tak si myslí, že 

mu to pomůže a von si pomůže sám.“  

 

 Mirek upozorňuje na dvě možné podoby štěstí – mít štěstí a prožívat štěstí. Mít 

štěstí je zajištěno např. kameny pro štěstí, ale prožívat štěstí je dáno tím, že se lidem 

v určité oblasti daří, a proto prožívají pocit štěstí. Např. „No. Nejvíc se vysedí u her.“ Je 
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tedy patrné, že to chlapce baví, daří se mu a prožívá pozitivní pocity, které Mirek 

popisuje jako cítit štěstí („Zase lidi si udělaj štěstí tím, že dělaj něco dobře.“). 

 

 Pokud Mirek uvažuje o utajování talismanu, tvrdí, že talisman lidé tají proto, že 

by jim to mohlo ublížit, pokud by se někomu svěřili. „Nevim. Třeba si myslej, že jim to 

ublíží, když to někomu řeknou.“ Jedná se o ublížení ve smyslu ztráty síly talismanu. „Že 

jim to pak nepomůže v tom štěstí.“ 

 

 Chlapec také nevidí žádný rozdíl mezi darováním a vlastní výrobou talismanu. 

„Buď je to dar, nebo je to vlastní výroba.“ Pokud je talisman darován, může si s ním 

dárce dělat, co chce. „ Protože, když někomu dá dar, tak mu přece nemůže určovat, co 

s ním mám dělat.“ Je tedy čistě na obdarovaném, zda bude talisman používat pro štěstí, 

či k jinému účelu. „Bylo by to lepší, kdyby to třeba bylo furt to štěstí, ale zase je to jeho, 

může si dělat, co chce s tím.“  

 

 Z Mirkových výpovědí je patrný důraz na vlastní osobu „je to jeho, může si 

dělat, co chce s tím.“ Má výrazně racionální náhled na celou problematiku (je to 

každého věc, může si dělat, co chce…), stejně tak pokud bychom o talismanu někomu 

řekli, mohlo by nám to ublížit v tom, že by talisman přestal fungovat nikoli na úrovni 

prožívání. „Že jim to pak nepomůže v tom štěstí.“ Na druhé straně nemůžeme tvrdit, že 

by Mirek vůbec nebral v úvahu stránku prožívání. Uvádí totiž, že lidé prožívají pocit 

štěstí, když se jim něco daří.  

 

 

3.2.4.4 Shrnutí 

 

 Celé Mirkovo uvažování o talismanech je postaveno na čisté racionalitě. 

Nadpřirozené věci fungují pouze ve filmech, v reálném světě jsme každý sám za sebe, a 

proto si můžeme dělat, co chceme. Mirka můžeme označit jako „strážce racionality“. 

Přestože Mirek explicitně vyjadřuje, že nikoho nepotřebuje, přeci jen jsou pro něho 

určité vztahy důležité např. matka, kamarád. Chlapec zmíněný fakt vyjádřil implicitně 

(při otázce důležitá věc, odpověděl máma a později kamarád). Nelze tedy mluvit o 

 41



úplné citové plochosti. Není schopen přílišné empatie (Mohlo by to lidem ublížit, ale 

nevysvětlí příliš jak).  

 

 

3.2.5 Michal 

 

 

3.2.5.1 Osobní a rodinná historie 

 

 Michal je patnáctiletý chlapec, který pochází z neúplné rodiny. Jeho rodiče se 

rozvedli, když byly chlapci tři roky. Nyní žije společně s matkou a nevlastním otcem 

v menší vesnici. Rodina má v pěstounské péči zdravotně postiženého chlapce, kterého 

všechny děti v rodině bez problémů přijaly. Michal má ještě dva sourozence a to dvě 

sestry. Ze spisu vyplývá, že je v rodině spokojený, také prý nemá žádné konflikty 

s nevlastním otcem. Ten je pro něj také v jistém směru vzorem, pracuje totiž jako 

dobrovolný hasič a Michal by chtěl v budoucnu dělat to samé. Již v současné době 

navštěvuje kroužek dobrovolných hasičů a jezdí s nimi na různé závody. Se svým 

vlastním otcem se stýká sporadicky. Tato nevyjasněnost vztahu mezi chlapcem a jeho 

vlastním a nevlastním otcem se potom také odráží v různých oblastech, o kterých bude 

řeč později. Sám uvádí, že jeho největším přáním je mít dobré vztahy s jeho vlastním 

otcem a jeho rodinou.  

 

 Michal navštěvuje devátým rokem základní školu. Bohužel v důsledku 

závažného školního problému musel přestoupit na jinou školu. Bylo proti němu 

vzneseno trestní obvinění za ublížení na zdraví z nedbalosti a jeho čin byl projednáván 

na policii ČR. U nehody bylo několik svědků, nikdo se Michala nezastal, přestože on 

byl první, který poskytl postiženému chlapci první pomoc. Nakonec se proti němu 

postavila celá třída. Chlapec se z této události psychicky zhroutil a musel jistou dobu 

užívat psychofarmaka. O této skutečnosti jsme se dozvěděli ze spisu chlapce. Michal při 

rozhovoru pouze sdělil, že se mu o tom, co se stalo často zdá. Na základě této události 

mu byla uložena důtka ředitele školy. Nejenže se stalo uvedené neštěstí, ale i před ním 

neměl ve třídě příliš mnoho kamarádů. 
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 Michal výchovný program nenavštěvoval, jako tomu bylo u jiných chlapců. 

Bylo to dáno jeho věkem, kdy patnáct let už je hraničním věkem pro zařazení do 

výchovného programu.  

 

 

3.2.5.2 Role talismanu v Michalově životě 

 

 Chlapec nosí na levém zápěstí náramek z černé kůže několikrát obtočený 

dokola, který pro nás dále bude hrát zásadní roli, a vždy když bude řeč o talismanu, 

míní se jím tento náramek. Kromě náramku má Michal také dřevěný řetízek okrovo–

hnědé barvy, který pevně obepíná celý krk a není pro chlapce tak důležitý. Uvedené 

věci si Michal koupil sám. Obě se mu líbí, ale s náramkem je ještě spojena funkce 

dodávání sebevědomí, z tohoto důvodu, se náramek nesundává na rozdíl od řetízku, 

který není tak nutný. „Když to na sobě mám vlastně, když to na sobě nemám tohle 

(ukazuje na dřevěný řetízek), tak mi to nevadí. Ale když nemám na sobě tu kůži, tak mi 

to prostě nedodává, že něco na sobě mám, prostě mi to dodává energii.“ 

 

 Tvrdí, že pokud by náramek neměl, cítil by se prázdný ve smyslu skleslosti. 

Chlapec přímo říká: „Necejtim se bez toho dobře.“ Dále Michal upřesňuje, že mu 

náramek dodává sebevědomí ve smyslu schopnosti mluvit s dospělým a dívat se mu do 

očí. „Že prostě nemám rád nikomu koukat do vočí. Buď se dívám na to, nebo po 

místnosti. Koukám na to, hraju si s tím, a tak mi to dodává sebevědomí.“ 

 

 U Michala je zřejmá opatrnost v kontaktu s druhými. Jeho teorie se totiž opírá o 

primární nedůvěru v ostatní. „Když to od někoho dostanu, tak nemůžu vědět, jestli von 

už to nepoužíval. A jestli mi to něco bude dodávat, když on to už používal. A když vim, že 

jsem si to koupil sám …tak mi to bude dodávat jenom mně, nikomu jinýmu. Když to 

dostanu od někoho, tak si to sundavám.“ 

 

 Podobným způsobem je pro Michala ohrožující odhalení funkce jeho talismanu 

spolužáky. „Všichni si myslej, že je to jenom image.“ Chlapec se o talismanu před 

ostatními nezmiňuje z toho důvodu, aby se mu nikdo neposmíval. „Když se mě na to 
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někdo zeptá, řeknu, jo mám to jenom, abych líp vypadal. Ale v duchu, v sobě mám 

zafixovaný, že mi to dodává sílu, abych se lidem moh dívat do očí a nekoukat po 

místnosti, nebo si s tím hrát.“ 

 

 Je zřejmé, že necítí podporu od druhých (tzn. spolužáků, učitelů), a tak užívá 

talismanu, který má tuto chybějící podporu „nahradit“. Lze se domnívat, že jeden 

z důvodů jeho nejistoty je školní problém, o kterém jsme se již zmiňovali. Vliv 

samozřejmě může mít mnoho dalších faktorů např. rodinné prostředí (nevyjasněnost 

vztahu s jeho vlastním otcem). Proto je potřeba mít náramek stále při sobě. Pokud 

ztratím ještě tuto podporu v podobě talismanu kromě podpory spolužáků, už si nemohu 

být v situaci vůbec jistý a jsem tím pádem ohrožen. Pokud by byla funkce talismanu 

odhalena, stal by se chlapec zranitelnějším. Proto všem okolo říká, že náramek je jen 

součást jeho image, tato odpověď převážnou většinu lidí uspokojí a přijde jim i 

věrohodná a už dále po ničem nepátrají. Je zřejmé, že pokud by někdo odhalil, k čemu 

náramek používá, mohla by se tato skutečnost stát terčem kritiky, a tím by si chlapec ve 

třídě ještě více „pohoršil“. 

 

 Nyní už se jen v pár slovech zmíníme o týmovém talismanu, kterým je starý 

volejbalový míč, na kterém jsou podpisy dřívějších hráčů. Talisman je společný pro 

celý volejbalový tým, je na jednom určeném místě a všichni se o něj starají, pouze 

výjimečně ho s sebou vozí na zápasy. Podle Godeliera tyto věci vyjadřují specifickou 

identitu skupiny, definovanou jejím původem (předměty od předků – zde v přeneseném 

smyslu od předchůdců – starých hráčů) (Godelier in Kučera 2008). A před tím, než 

odjedou hráči na zápas, tak na míč položí všichni najednou ruku. Rituál spojený se 

začátkem zápasu, který má mužstvo určitým způsobem posílit. Michal má během 

zápasu svůj náramek, který mu dodává ještě větší pocit síly. Míč představuje sílu, štěstí 

pro mužstvo jako celek, a náramek podporuje sílu chlapce jako jedince.  

 

 

 

 

 

 44



3.2.5.3 Význam talismanů v životě lidí aneb jak to mají ostatní 

 

 Michal tvrdí, že lidé talismanu používají, když ztratí lásku nebo někoho 

v rodině, aby jim to dodalo sílu, aby mohli žít dál. Domnívá se, že hodně lidí vlastní 

nějaký talisman, ale drží to v tajnosti, takže se o tom neví. „Ale řek bych, že lidí, co maj 

takový talismany a drží to v tajnosti, tak jich je hodně, ale nikdo to neví.“ V návaznosti 

na své vlastní používání talismanu hovoří o tom, že si tím lidé dodávají sebevědomí a 

sílu „Hodně lidí si tím dodává sebevědomí a sílu.“ 

 

 Tématika ztráty se nám opět objevuje v problematice utajování talismanu. 

Michal tvrdí, že talisman se musí utajovat z toho důvodu, aby si ho nikdo nekoupil 

(spíše ve smyslu krádeže) a v důsledku tohoto odcizení by talisman ztratil svou sílu. 

„Aby, si to nikdo hned nekoupil, ne že aby to měl jenom on. Ale by to neztratilo tu sílu 

toho, aby to dodávalo pořád. Řek bych, že je to lepší to mít v tajnosti.“  

 

K tomu se váže další důvod utajování, který je více symbolický.  „Je, štěstí, to je 

osud. Máš tady na krku ňákej kámen, nebo kus kůže, myslíš si, že ti dodává?“ Uvedené 

důvody dále potvrzuje na příkladu svého kamaráda, který našel talisman na 

Velikonočním ostrově a tají jednak funkci talismanu, ale i jeho původ. „Nikomu to 

neřiká. Když se ho někdo zeptá, řekne, že si to koupil, protože kdyby řekl, že to našel, 

tak by mu řekli, že kecá a tak. Takže když se ho někdo zeptá, tak to taky drží v tajnosti.“ 

Tedy faktická ztráta souvisí se ztrátou symbolickou. 

 

Domnívá se, že talisman určitým způsobem souvisí s osobností daného člověka. 

Tvrdí, že když někdo do talismanu promítá svou negativní energii, pak může talisman 

fungovat i negativně. „Jo, když to někdo používá na negativní prostředky, jako že se 

snaží bejt zlejší nej je, a má to a dává do toho svoji negativní energii, tak bych řek, že 

jo.“ Ale vzápětí dodává, že těchto případů není mnoho. Neboť je přesvědčen o 

pozitivním účinku talismanů (dodávání energie, sebevědomí…). 

 

 Michal nikdy přesně neuvede, co si pod pojmem talisman představuje, pouze 

uvádí jeho různé formy (navlíkaj si na to všelijaký korále, nebo to maj jen tak 
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vyvěšený…). S tím souvisí poněkud zvláštní jev, který bychom mohli označit jako 

egocentrické myšlení. Jedná se o to, že chlapec vztahuje obecnou otázku přímo na sebe. 

„Teď, co si myslíš obecně, že amulet, nebo talisman, až je to cokoliv, těm lidem přináší? 

Jako ostatním lidem? Jojo. No, já nevim, prostě. Všichni, co to viděj, si myslej, že je to 

dodavek mý image…“  Je zvláštní, že přestože se ujišťuje, zda se jedná o ostatní lidi a 

ne o něj samotného, tak přesto odpovídá zcela na něco jiného. Jako kdyby otázka zněla, 

co si lidé myslí o jeho talismanu. 

 

 Můžeme si položit otázku, proč tomu tak je? Je to pravděpodobně z toho 

důvodu, že utajování talismanu je pro chlapce, tak důležité, že není schopen opustit 

tento kontext a stále se k němu vrací. Ať už na obecnější rovině (lidi to tajej), nebo 

v příkladu se svým kamarádem (taky to tají). Podobně se s tímto jevem setkáváme 

v průběhu rozhovoru, když se ptáme, k čemu lidé mohou talisman používat. „Třeba 

navlíkaj si na to všelijaký korále, nebo to maj jen tak vyvěšený.“  

 

 Michal reaguje, jako kdybychom se ptali na formu, nikoli funkci. Poté dodává, 

že neví, na co by to lidé mohli používat. Přesto v závěru rozhovoru se k funkci vrací a 

tvrdí, že to lidé používají, když ztratí lásku nebo někoho v rodině. Očividně tedy ví o 

používání talismanů, ale v konkrétní situaci (kontextu rozhovoru) to zřejmě není 

schopen vyjádřit. 

 

 Téma ztráty, o kterém se chlapec zmiňuje si lze spojovat s jeho vlastní 

zkušeností. Pro něj byla zřejmě životní ztrátou „ztráta“ otce po rozvodu rodičů (viz. 

jeho největší přání mít dobré vztahy s otcem a jeho rodinou). Můžeme se domnívat, že 

se s  problémem chlapec nikdy zcela nevyrovnal a velmi výrazně se to projevuje v jeho 

výpovědích. Potvrzuje to také např. tím, že jeho největším přáním je mít dobré vztahy 

s otcem a jeho rodinou. Potažmo se toto téma promítá i do budoucí volby povolání. 

 

Je možné předpokládat, že chlapec řeší vnitřní rozpor mezi vlastním otcem, 

který o něj nejeví valný zájem, a otcem nevlastním, který se o něj zajímá. Říká doslova: 

„Chtěl bych být hasičem nebo jezdit kamionem (povolání jeho nevlastního a vlastního 

otce), a náramek jakoby mi říkal, jdi si za tím, co jsi vždy chtěl, takže asi řidič 
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kamionu.“ Možná zdůraznění důležitosti jeho vlastního otce. Otec je pro chlapce 

identifikačním vzorem, ale vzhledem k  

 

 

3.2.5.4 Shrnutí 

 

 Chlapcovo uvažování o talismanech je postaveno na chybějící podpoře 

ostatních, talisman má tuto podporu nahradit. Pro něj má talisman funkci dodávání 

sebevědomí pro ostatní je součástí image. Důležité je utajování tohoto „nadpřirozena“. 

Michala bychom mohli označit jako „trosečníka“. Velký důraz na iracionálno, sociální 

vztahy, které chlapci chybí a vysoká míra emocionality. 

 

 

3.2.6 Robert 

 

 

3.2.6.1 Osobní a rodinná historie 

 

 Robert je třináctiletý chlapec, stejně jako většina ostatních chlapců, pochází 

z neúplné rodiny. V útlém dětství žil ve společné domácnosti s matkou a babičkou. 

V současné době bydlí s matkou a jejím přítelem. Na základě informací ze spisu bylo 

zřejmé, že Robert na přítele matky žárlí a nechce s nimi trávit volný čas, tím 

odstartovaly i jeho výchovného problémy, ale tomu se budeme věnovat později. O 

příteli jeho matky se nikdy nezmiňoval, vždy mluvil pouze o matce. Robert také nemá 

žádné sourozence. Svého vlastního otce nikdy nepoznal, protože jeho otec přestal matku 

ještě v průběhu jejího těhotenství navštěvovat. Otec ani po narození chlapce o kontakt 

s ním nejevil zájem.  

 

Robert navštěvuje ZŠ a jeho výchovné problémy začaly častými absencemi ve 

škole. Důvodem těchto absencí byl strach ze dvou chlapců z jiné třídy, kteří po něm 

házeli různé věci. Kromě toho byl také středem posměchu svých spolužáků, jednak 

proto, že nepoznal svého otce a jednak že nenosí značkové oblečení, které mu jeho 
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matka vzhledem ke své sociální situací nemůže kupovat. Bohužel o těchto problémech 

nikoho včas neinformoval a situaci začal řešit sám, tím že do školy přestal chodit. 

Postupem času za pomoci odborníků se situace ve škole začala uklidňovat.  

 

 Další Robertovy problémy se začaly objevovat od doby, kdy si matka našla 

přítele. Chlapec na situaci reagoval tak, že přestal poslouchat, lhal a neučil se. Problémy 

ve škole vyvrcholily ředitelskou důtkou za neplnění školních povinností.  

 

 Robert byl proto zařazen do výchovného programu. Zde absolvoval pět z deseti 

setkání. Jeho projevy v programu měly zlepšující se tendenci. Na počátku se Robert 

vůbec do aktivit nezapojoval a byl hodně zamlklý. Na většinu otázek reagoval úsměvem 

nebo pokrčením ramenou. Postupem času, jak si začal ve skupině zvykat, se i jeho 

zapojování do aktivit i reagování na otázky stalo častějším. Ve srovnání s ostatními 

chlapci byly jeho projevy stále velmi slabé. Snažil se řídit pokyny lektorů. Tím je 

míněno, že se pokoušel nějakým svým způsobem odpovědět nebo se zapojit do aktivity. 

 

 Pokud měl Robert pracovat ve skupině, bylo zřejmé, že se před ostatními 

nedokázal prosadit. Při skupinové práci spíše přihlížel, většinou nepřišel sám s nějakým 

nápadem, který by sdělil skupině. Zastával spíše submisivní role, pokud v důsledku 

vývoje určité činnosti měl zaujmout dominantní postavení ve skupině, vždy se snažil 

navrhnout někoho, kdo by převzal rozhodování ochotně za něho. I mezi chlapci o 

přestávkách byl velmi tichý až zdrženlivý, projevoval se zcela stejně jako v průběhu 

aktivit v rámci programu. Často jednal také pod tlakem skupiny. Např. pokud se všichni 

smáli, připojil se i on, když se několik chlapců nechtělo zúčastnit určité aktivity, 

zachoval se stejně. Chlapcovo chování lze přičítat jeho zkušenostem se šikanou, nechce 

„vybočovat z řady“. Samozřejmě musíme brát v úvahu i věk chlapce. Nachází se 

v období puberty a s tím souvisí nejistota, pochybování o sobě samém (Langmeier a 

Krejčířová 1998).  
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3.2.6.2 Role talismanu v Robertově životě 

 

 Robert má talisman, je jím achetový znak týmu z NBA. Na znaku je vyobrazen 

basketbalový míč, nápis jeho oblíbeného týmu, tedy Los Angeles Lakers a pozadí. 

Robert sám hraje basketbal a znak začal používat od začátku jeho „kariéry“. „No od 

začátku, protože se mi ten basket líbil, ten sport. Tak jsem si to zvolil.“ Tvrdí, že právě 

tento achetový znak si zvolil proto, že v daném týmu hrají jeho oblíbení hráči a tým 

jako celek je nejlepší z NBA. „Protože je to nejlepší tým v tý soutěži. Prostě jak říkám. 

Jsou tam moji oblíbení hráči.“ Znak má Robert proto, aby se mu při hře dařilo jako 

jednotlivci. „Daří se mi. Jakože jenom pro sebe mám ten znak.“ 

 

 Robert mluví o tom, že ne každý ví, že nějaký talisman má. O používání 

talismanu vědí jen jeho kamarádi nikoli spoluhráči z basketbalového týmu. „Jo. Jako 

třeba ty spoluhráči to vědí, že máš něco takovýho? Ne spíš kamarádi.“ Vidíme, že 

chlapec rozlišuje mezi kamarády a spoluhráči a že tedy ne každý spoluhráč musí být 

nutně i jeho kamarádem. Svým kamarádům o talismanu říká proto, aby si něco 

podobného také zvolili.“A má to pro tebe nějakej význam, že těm lidem, kterým to 

řekneš, co to má za smysl? No, aby si při tom basketu taky zvolili nějakej podobnej 

talisman, třeba nějaký lidi. S tím souvisí otázka přenositelnosti talismanu na někoho 

jiného. Tvrdí totiž, že achetový znak by nikomu nepůjčil, a to z toho důvodu, že by 

daný jedinec na znak nebyl zvyklý. „No, on by si na to musel zvyknout, takže asi ne.“ 

 

U chlapce je velmi patrný důraz na vzpomínky. Téma vzpomínek se vine celou 

jeho teorií o používání talismanů „Ne, prostě jako tým, tam hrajou moji oblíbení hráči. 

Daří se mi.“ Spojitost lze vidět vtom, že jeho znak mu vyvolává vzpomínku na jeho 

oblíbené hráče, a tak je při hře povzbuzován. Snaží se být také tak dobrý jako jsou oni. 

A důležitá je právě tato vzpomínka, která je vyvolána skrze talisman. „Protože je to 

nejlepší tým v tý soutěži.“ Uvedený příklad ilustruje, jakým způsobem je talismanu 

užíváno. Talisman funguje na principu podobnosti, jedná se tedy o homeopatickou 

magii, o které hovoří Frazer. (Frazer 1994) Robert také uvádí, že by znak nikomu 

nepůjčil, protože by si na talisman musel zvyknout. Opět se nám potvrzuje již zmíněný 
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princip homeopatické magie. Jedinec by si nemohl vybavit vzpomínky na daný tým, 

protože by byl zvyklý na svůj vlastní, s kterým by měl spojené jiné vzpomínky.  

 

 Další téma, které se velmi často v průběhu rozhovoru objevuje, jsou mezilidské 

vztahy. „Jo. Jako třeba ty spoluhráči to vědí, že máš něco takovýho? Ne spíš 

kamarádi.“ Chlapec se svěřuje někomu, ke komu má kladný citový vztah a důvěřuje 

mu.  

 V basketbalovém týmu, do kterého Robert patří, mají týmový talisman. Hned na 

začátku sestavení týmu jim trenér daroval plyšového tygra, kterého používají jako 

maskota. Trenér chlapcům řekl, že tygra budou mít pro štěstí, stejně jako jiné týmy mají 

něco podobného. „Že když poprvý, tak každém tým má svýho maskota, aby mu nosil 

štěstí, tak nám ho prostě dal.“ Tygr je pro tým symbolem štěstí při zápasech.  

 

 Před tím, než začne tygr fungovat, musí proběhnout rituál. Rituál se skládá 

z několika kroků. Před začátkem zápasu musí dát všichni hráči tygrovi pusu, poté ho 

nese kapitán týmu, při tom když „se zdraví“ s protihráči a úplně nakonec je tygr posazen 

na „střídačku“, kde setrvá až do konce zápasu. „To mu dá každej pusu. Když se 

zdravíme, tak ho nosí kapitán vždycky.“ Již od začátku vozí tygra automaticky na 

zápasy. „Jo, kapitán ho vždycky vozil.“  Zmíněný rituál zvyšuje identifikaci 

jednotlivých členů se skupinou jako u přírodních národů totemové zvíře.6 Tygr vytváří 

rozlišení na my a ti druzí. Je třeba však zmínit, že jde o věc, která hraje svou roli jen ve 

specifickém prostředí týmu, nikoli mimo něj (Kučera 2008). 

 

 Přestože se s tygrem provádí zmínění rituál, o jeho vlivu na výsledek zápasu 

Robert není zcela přesvědčený. Usuzujeme na zmíněnou nejistotu z chlapcovy intonace. 

„A myslíš, že třeba kdybyste ho nevzali, tak že by to mělo vliv na výkon toho týmu? No, 

možná jo.“ 

 

 Osobní talisman je pro Roberta velmi důležitý a to z hlediska vzpomínek, které 

vyvolává. Přináší mu úspěch ve hře. „Daří se mi.“ Osobní talisman nijak s týmovým 

talismanem nesouvisí, obě věci fungují odděleně. „No, zvlášť to je.“ Týmový talisman 

                                                 
6Viz. Freud – zákaz incestu u stejného totemu 
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je důležitý z hlediska týmu, jehož je Robert součástí. Tygr je spíše symbol 

štěstí,(„Možná jo.“) kdežto achetový znak zprostředkovává vzpomínky na úspěšné 

hráče a může ovlivňovat výkon chlapce („Daří se mi.“). 

 

 

3.2.6.3 Význam talismanů v životě lidí aneb jak to mají ostatní 

 

 Tvrdí, že talisman je něco, co by lidem mělo přinášet štěstí. „No, aby to lidem 

přinášelo štěstí, no.“ Dále pak poznamenává, že talisman přináší také vzpomínky, ale 

aby talisman fungoval, musíme ho mít u sebe. „Že když ho maj u sebe, nebo když ho od 

někoho dostanou, nebo takhle, tak že jim to přináší štěstí, vzpomínky a takhle.“ Robert 

definuje štěstí jako něco, co přináší úspěchy v životě. „No štěstí. Přináší úspěchy 

v životě. Jo dobře a úspěchy, co by pro tebe konkrétně bylo úspěch? Dostat se na 

vysokou.“ 

 

 Podle Robertovy teorie by darovaný talisman měl zajistit, že na dárce budeme 

mít vzpomínky. „Prostě, když to dostane od člověka, tak je to od někoho, kterého buď 

má rád, bude mít na něj vzpomínky, a když sám tak…“ Darování talismanu je tedy 

spojeno s kladným citovým vztahem, který je mezi dárcem a obdarovaným a v podstatě 

je darována vzpomínka. Talisman oživuje, přináší vzpomínku na dárce. Opět zmíněná 

Maussova teorie „hau“, darovaná věc v sobě něco nese ze svého majitele a díky tomu je 

možné vyvolat vzpomínky. 

 

Domnívá se, že i dospělí mohou používat talismany, ale tají je. „I dospělí to 

používaj. Podle mě to tajej.“ Robert uvádí, že děti zhruba od první třídy si začínají 

pořizovat talismany a chápou jejich význam. „Od první třídy, by tak děti mohly už 

chápat. A proč si myslíš, že třeba od tý první třídy, by si děti začaly ty talismany 

pořizovat? No, že maj city, jako když jsou takhle menší.“ Pořizování si talismanů 

spojuje s citovým prožíváním, možné ve smyslu autentického prožívání, že děti nic 

nezakrývají. Je možné, že daný náhled vychází z jeho zkušenosti s matkou. Jak jsme se 

zmiňovali výše, že měl chlapec problémy přijmout matčina přítele. Z jeho pohledu 

mohla situace budit dojem určité neupřímnosti, nebo pocitu křivdy. Možná ale také 
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proto, že nepoznal svého otce, který se o něj nezajímá (nezajímá se = nemá city), či jeho 

zkušenost se šikanou. Bohužel dané téma nebylo v průběhu rozhovoru hlouběji 

rozvinuto, takže se skutečně jedná jen o pouhé domněnky, neboť vliv může mít řadu 

faktorů, o kterých ani nevíme.  

 

Vidíme, že téma vzpomínek a dobrých vztahů se nám objevuje skutečně 

v průběhu celého rozhovoru. Robert zmiňuje, že talisman lidem přináší vzpomínky a 

štěstí. A skutečně se nám to potvrzuje tehdy, když uvádí, že má kartu týmu z NBA a 

daří se mu v basketbalu - vzpomínka na úspěšné hráče skrze jejich kartu, stejně tak 

vzpomínka na dárce skrze darovanou věc. Robert má kartu oblíbených hráčů, obdobný 

vztah má k dárci. V obou případech se jedná o kladný citový vztah.  

 

 

3.2.6.4 Shrnutí 

 

 Robert věří v jistý vliv nadpřirozena. Důležitost talismanů spočívá v možnosti 

vyvolat vzpomínky na lidi, s kterými se identifikuji a zpětně mi přinášet štěstí. Roberta 

lze označit jako „vzpomínkáře“. Pro chlapce jsou důležité sociální vztahy s blízkými 

lidmi, které mohou být zpřítomňovány prostřednictvím iracionálna. Velmi vysoká míra 

empatie a emocionality. 

 

 

3.2.7 Celkové shrnutí 

 

 Nyní se zaměříme na shrnutí všech již zmíněných informací. Budeme se snažit 

postupovat po dvou rovinách jednak po rovině psychologické a jednak po rovině 

antropologické. Na úrovni psychologie si bude všímat především míry emocionality a 

racionality. Z hlediska antropologie bude posuzovat míru uvažování o nadpřirozenu, 

kterou se pokusíme vztáhnout k úvodnímu vymezení magické vs. vědecké myšlení.  
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3.2.7.1 Shody a rozdíly mezi informanty 

 

 V této části nahlédneme na uvažování informantů jako na celek. To znamená, že 

se budeme snažit hledat podobnosti a rozdíly v jejich uvažování o talismanech. 

Informanty budeme mezi sebou srovnávat pomocí různé míry orientace racionality a 

emocionality (tedy zmíněné psychologické roviny). Pro utvoření představy o uvažování 

informantů použijeme dvě osy – vodorovná emocionalita, svislá racionalita, směrem 

nahoru a doprava budou kladné hodnoty a směrem dolů a doleva hodnoty záporné, 

průsečík obou os bude hodnota nula. 

 

Nejvíce racionality a nejméně emocionality lze vysledovat u Martina. Pro 

chlapce žádné nadpřirozeno neexistuje, proto žádné talismany nepotřebuje, ale stejně 

tak nepotřebuje ani ostatní lidi, je přesvědčen, že si vystačí sám. Není schopen se vcítit 

do druhých (např. Je každého věc, zda talisman tají nebo ne.). Dalším velmi výrazným 

realistou je Mirek. Chlapec také nepřipouští žádné nadpřirozeno, maximálně ve filmu. 

 

 S emocionalitou už to však tak jednoznačné není. Explicitně tvrdí, že nikoho 

nepotřebuje, vystačí si sám. Ale implicitně se objevuje něco trochu jiného. Zmiňuje se o 

matce, kamarádech. Velký důraz na vlastní osobu, může být projevem pubertálního 

vzdoru (Langmeier a Krejčířová 1998).  

 

Na opačném pólu racionality i emocionality je Michal. Nejvíce ze všech se 

zamýšlí nad svým místem ve společnosti, což je dáno také tím, že si bude brzy volit své 

budoucí „profesní“ zaměření. Je ve věku, kdy je výrazně emocionálně citlivý na 

hodnocení ostatních, a kromě toho má ve škole zmíněný problém, který ho z kolektivu 

vyčleňuje. Sociální vztahy pro něho hrají významnou roli, ale v tom smyslu, že se mu 

jich nedostává tolik, kolik by potřeboval resp. v těch oblastech, v kterých by potřeboval. 

Nové vrstevnické vztahy by mu měly dávat jistotu, kterou ztrácí odpoutáváním se od 

rodiny (Langmeier a Krejčířová 1998). 
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Bohužel zmíněnou jistotu ve vrstevnických skupinách nemá, což jeho socializaci 

ztěžuje.7 Jako každý dospívající si není jistý sám sebou a své sebepojetí odvozuje 

především od reakcí druhých na něho, což vzhledem k jeho situaci je poměrně 

problematické. Všechny uvedené skutečnosti přispěly k tomu, že klade tak velký důraz 

na moc talismanu a potažmo iracionálno.  

 

Hned za Michalem je Robert, pro kterého jsou sociální vztahy také velmi 

důležité a věří i v určité nadpřirozenu. Jeho uvažování o talismanech není zcela 

iracionální. U Roberta nás upoutá výrazná empatie a citovost (např. maj ještě city, když 

jsou takhle malý) a to i přesto, že se v životě „spálil“, nikdy nepoznal svého otce a byl 

kvůli tomu terčem posměchu. Robert se však výrazně identifikoval se sportovním 

oddílem basketbalu. V týmu je úspěšný a působí poměrně vyrovnaně, ví, že ho ostatní 

„berou“ oproti Michalovi. Talisman má spíše doplňující funkci, nespoléhá se na něj 

stoprocentně, jako Michal. 

 

Petr je na ose emocionality velmi blízko Robertovi, sociální vztahy pro něho 

hrají důležitou roli. Věří v iracionálno, ale ne zcela stoprocentně (kdyby si nevzal 

náramek na zkoušku, na výsledek by to nemělo vliv). Zbývá nám Adam, kterého lze 

umístit zhruba doprostřed na obou osách. Je schopen se vcítit do druhých (utajování 

talismanu), ale stejně tak jim i ublížit (vztah k mladšímu bratrovi). Podobně je na tom i 

na ose racionálního myšlení. Iracionálno připouští, ale až od určitého věku. Používání 

talismanů obhajuje racionálně (věkem). Jeho racionální pohled může být dán do jisté 

míry podnětným sociálním prostředím, které chlapce nutí se nad věcmi více zamýšlet. 

Na druhé straně emocionalita je pravděpodobně dána dobrým rodinným vzorem, jako 

jediný pochází z úplné rodiny, má důvod věřit v dobré sociální vztahy.  

 

Na závěr uvedeme, že poměr mezi informanty, kteří talisman mají a kteří 

nemají, je 3:3. 

 

 

 

                                                 
7 Neodpoutává se od rodiny. Neprobíhá u něho vzdor směrem k autoritám, ale vůči vrstevníkům. 
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3.2.7.2 Srovnání informantů 

 

 V předcházející kapitole jsme si rozdělili informanty na ose emocionalita 

racionalita a nyní se zmíněnou skutečnost pokusíme vztáhnout k nadpřirozenu tedy 

 magickému a vědeckému myšlení (antropologický pohled). 

  

 Myšlení informantů, kteří jsou více racionální a méně emocionální, se blíží 

vědeckému způsobu myšlení. Věří jen skutečnostem, které vidí, mohou se o nich 

přesvědčit, intuici zásadně neuznávají. Spoléhají se jen na své schopnosti, nic jiného jim 

nepomůže. Oproti tomu informanti, kteří se nachází spíše v pravém dolním kvadrantu 

obou os, mají blíže k myšlení magickému, které využívá intuice. Věří v různé míře i ve 

skutečnosti, o kterých se nemůže přímo (smyslově) přesvědčit. Snaží se v nadpřirozenu 

hledat opory pro činnosti, které jsou pro ně důležité a záleží jim na kladném výsledku. 

 

 

3.2.7.3 Porozumění významu talismanů 

 

 Jak jsme se již zmiňovali výše, většina informantů o tématu talismanů nikdy 

dříve nepřemýšlela, téma bylo do skupiny přineseno výzkumníkem. Proto bylo nejprve 

třeba se domluvit na tom, jak budeme chápat pojem talisman. Informanti měli určitou 

svou představu, co se pod tímto pojmem skrývá. Představa však ne vždy odpovídala 

tradičnímu vymezení talismanu, jak o něm hovoří literatura. Pro některé „to“ byla věc 

k užitku, pro jiné byl talisman spojen se zábavou… Také jsme již upozorňovali na to, že 

většina chlapců měla o talismanech povědomí z médií či sportovních klubů, do kterých 

patří.  

 

 Setkali jsme se také s tím, že informanti primárně nepoužívali pojmu talisman 

k označení věci, kterou jako talisman používali. Uváděli, např. já mám kartu a ta mi 

pomáhá při hře… Vidíme, že nepoužili pojmu talisman, ale o talismanu hovořili, aniž 

by to mnohdy věděli. Až v průběhu rozhovoru jsme společně došli k tomu, že skutečně 

nějaký talisman mají, přestože o tom na počátku „nevěděli“. K objevení jejich talismanu 

jsme se dostali na základě obecných informací, které o talismanech informanti věděli, 
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jejich zkušeností s používání talismanu u jiných lidí a konečně jejich vlastní příklad 

„věci“, kterou jako „talisman“ používají.  
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4. DISKUSE 

 

 Nyní se podíváme na vyzkoumané informace pohledem literatury. Pokusíme se 

ukázat, že magické myšlení a konání není jen záležitostí dávné minulosti, ale je aktuální 

i v současnosti. 

 

 Již Zíbrt (1995) se zmiňuje o tom, že se podoba talismanů v průběhu vývoje 

lidské společnosti měnila, přizpůsobovala se kulturnímu vývoji lidstva, přesto podstata 

talismanů (např. nosit štěstí) zůstala beze změny. Např. dříve lidé nosili na krku 

přivázaný ptačí dráp, aby se jim dařilo při lovu, dnes byl dráp vystřídán náramkem pro 

štěstí, plyšovým tygrem, starým míčem. Od Perotolda (1956) víme, že lidé neměli 

žádné faktické důkazy o existenci nadpřirozena, a proto jeho uznávání nebo neuznávání 

bylo založeno na pouhém předpokladu, víře. Také naši informanti vyzdvihují důležitost 

víry v moc talismanu. „Tak já to ignoruju a pořád tomu věřim. A myslíš, že pomáhá 

proto, že tomu člověk věří? Myslim si, že jo.“ 

 

 Pro naše informanty je velmi důležitá otázka utajování talismanu. Většina z nich 

tvrdí, že talisman tají, aby nebyli vystaveni posměchu ostatních, že věří v nadpřirozeno. 

O utajování hovoří i Rychlík a Rychlíková (1997), kteří tvrdí, že člověk může to, v co 

věří, skrývat. Tvrdí totiž, že mnozí lidé se za své představy stydí, protože pověry 

považují za něco, co je známkou jejich nevzdělanosti, nízké úrovně. Tak se nám zpětně 

potvrzuje obava informantů z posměchu. Kromě zmíněného studu je to samozřejmě 

obava ze zesměšňování vztahu, který má talisman reprezentovat, jak jsme o tom již výše 

hovořili. 

 

 Pro ilustraci toho, že používání talismanů není vlastní pouze minulosti, 

použijeme Frazerovy (1994) příklady jednotlivých typů magie a pokusíme se něco 

podobného najít i v současnosti. Frazer (1994) tvrdí, že nejznámější aplikací principu 

podobnosti je pokus zranit nebo zničit nepřítele tím, že se zraní nebo zničí jeho 

zpodobnění. Informanti to znají pod pojmem voodoo, o kterém hovoří spíše okrajově a 

většinou ve spojitosti s filmem. „Viděl jsem jeden seriál, vzali nějakou fotku někoho. 

Vystřihli fotku, třeba jenom obličej, dali to na nějakou panenku, a potom třeba 
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špendlíkem jí propíchli ruku, třeba. A pak ukázali, že třeba fakt měl něco s rukou, že 

třeba měl ňáký hrozný bolesti.“ 

 

 Frazer (1994) se také zmiňuje o používání zpodobenin v pozitivním smyslu. Zde 

může nalézt velmi hezkou paralelu v současnosti, kdy Robert tvrdí, že má achetový 

znak úspěšného týmu, aby se mu dařilo při hře. „Protože je to nejlepší tým v tý soutěži. 

Daří se mi.“ Frazer (1994) dále uvádí, že zvířatům se často přisuzují vlastnosti nebo 

schopnosti, které by se hodili člověku a na základě homeopatické magie se hledají 

způsoby, jak tyto vlastnosti člověku předat. Také o tom nalezneme zmínku v našem 

výzkumu. „Nebo jako gepard, že je třeba rychlej a hbitej. Že on taky je rychlej a hbitej. 

Talisman podpoří vlastnosti člověka.“. Na tomto příkladu je jasně vidět, že praktikování 

magie na základě podobnosti není pouze záležitostí daleké minulosti, kde se jednalo o 

totemové zvíře. 

 

  

4.1 Magie v moderním světě? Proč? 

 

 Z teoretické části víme, že lidé používající magii o realitě uvažovali jiným 

způsobem, jejich myšlení bylo určitým způsobem „ohraničené“ (to co jim dovolovala 

jejich zkušenost). Na druhé straně je třeba si uvědomit to, co tvrdí Václavík (1959), že 

se s postupnou vyspělostí kultury snižoval počet magických praktik. Pokud vezmeme 

v úvahu všechny zmíněné informace a vztáhneme je k současnosti, vyvstává nám 

otázka, proč i v moderní vyspělé společnosti jsou stále lidé, kteří  se v určitých situacích 

spoléhají na nadpřirozeno?  

 

 Nejprve se zamyslíme nad situacemi, ve kterých lidé využívají různých 

magických předmětů např. talismanů. Již z našeho výzkumu je patrné, že se jedná o 

situace pro jedince náročné (úspěch ve škole, vítězství při hře, sebevědomí…). Obecně 

se jedná o situace, ve kterých chce jedinec dosáhnout pozitivního výsledku a je to pro 

něj důležité. Současně si je vědom, že kromě jeho schopností do dané situace vstupuje i 

faktor náhody, o kterém racionálně ví, že ho neovlivní. Na druhé straně je touha po 

úspěchu tak silná, že se jedinec domnívá, že žádoucí výsledek je třeba ještě „pojistit“. 
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Snaží se naklonit si štěstí různými magickými předměty např. náramky, řetízky, 

znaky… Tím se vlastně vracíme na začátek. Kdy právě proto, že si lidé uvědomovali 

svou slabost, tak se dle Pertolda (1956) obraceli k nadpřirozenu. 

 

 Tedy obecně existují v životě člověka situace, ve kterých potřebuje nějakou 

„berličku“, kterou nachází právě např. v talismanech. Člověk v běžných situacích 

racionálně uvažuje, ale v situacích pro něj náročných potřebuje ještě sílu talismanu, 

která jeho výkon posílí (opět skrze zmíněnou reciprocitu). Talismany mohou zlepšovat 

jedincovu koncentraci. 
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5. ZÁVĚR 

 

 Práce pro mě byla v mnoha ohledech velmi přínosná. Dozvěděla jsem se mnohé 

o talismanech, které děti používají, ale také o způsobu jejich myšlení. Měla jsem 

možnost pozorovat, jak se myšlení dětí mění s věkem, ale také pod vlivem podnětného 

sociálního prostředí.  

 

 Cennou zkušeností pro mě bylo vedení výzkumného rozhovoru s dětmi. 

Zpočátku jsem se snažila držet předem připravených otázek, ale postupně jsem zjistila, 

že je lepší nechat dítě o problematice mluvit samostatně a přizpůsobit se sledu jeho 

myšlenek a otázky mít pouze jako podporu, když by nevěděl o čem mluvit, nebo se 

příliš odchýlil od tématu. Velmi přínosné pro mě bylo zažít situaci, kdy některý 

z chlapců nechtěl komunikovat a já se snažila hledat cesty, jak najít společnou řeč.   

 

 Doufám, že se mi touto prací podařilo podat náhled na komplikovanost a 

nesamozřejmost problematiky talismanů a možná i poskytnout inspiraci k dalším 

výzkumům.  
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