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ÚVOD 
Trendy, motta, bonmoty, melodie, vtipy, fámy, urban legends, pověry, móda, 

vynálezy. To vše jsou kulturní prvky. Jsou jak duchovní povahy, tak hmotné. Všem je 
společné to, že se šíří mezi lidmi. Kultura je sdílená, předávaná, ale i šířená. Kulturní prvky 
se nešíří jen mezi jednotlivci v moderních společnostech. Historie ukazuje, že nejrůznější 
kulturní prvky jsou předávané při stycích civilizací a kultur a posléze jsou reinterpretovány, 
dokonce neustále reinterpretovány a naplňovány novými významy. Tomuto přenosu se říká 
„kulturní přenos“1. 

Fenoménem kulturního přenosu se zabývají celé vědní obory, stále se však 
pohybujeme v zatím ne zcela probádané krajině, kde neexistuje „velká teorie“ kulturního 
přenosu. Pozornost byla věnována především stopování kulturních prvků v 
makroperspektivě, které se předávaly při stycích civilizací, jako jsou například vynálezy 
nebo technologie. Z hlediska mikroperspektivy se zabývá dokumentací tradice, tedy 
předáváním kulturních prvků, folkloristika. V poslední době jsme zejména v internetovém 
prostředí svědky zlidovění termínu „meme“ – tedy „memu“, který se šíří imitací. Hypotetická 
věda o kulturních prvcích – „memech“, memetika, byla po dvě desetiletí spekulativní a 
okrajovou záležitostí, to se změnilo s příchodem internetu. V prostředí internetu se 
odehrává zvláštní fenomén – šíření kulturních prvků, které uživatelé používají ve stále se 
zvyšujících frekvencích. Kromě memetiky a teorie memů (část 1) neexistuje jiná rozšířená 
teorie, která by racionálně popisovala principy kulturního přenosu kulturních jednotek2 (o 
nichž samých mnoho diskusí neprobíhá) a vycházela by přitom z inspirace přírodními 
vědami, potažmo biologií. Alternativní teorii kulturního přenosu v této neprobádané krajině 
zatím prostě formulovat nelze, není doložen dostatek dat. Na použití memetiky je příliš 
pozdě3 a na vyprodukování nové „velké teorie“ je příliš brzy. Nacházíme se na určitém 
rozhraní mezi paradigmaty, kde se nabízí otázka, zdali je vysvětlování prostřednictvím 
evolučních tlaků na kulturní prvky a kulturu obecně, vůbec vhodné. Situace se komplikuje 
tím, že se jedná se o těžko uchopitelné multioborové téma, které by bylo vhodné 
zpracovávat buďto v A) rigidních disciplínách nebo B) v širším rámci, který by odpovídal 
pomezí sociologie a sociální antropologie. Zvolil jsem variantu B), jelikož žádná z klasických 
disciplín si dle mého názoru neumí poradit s procesualitou kulturního přenosu. Alespoň ne 
mimo makroperspektivu civilizačních přejímek. Tato práce by měla primárně být brána spíše 
jako výtky memetice, kritický dialog s ní, potažmo sekundárně jako upozornění na 
nepřesvědčivost a nedostatečnost odpovědí tradičních disciplín. A také jako skutečně jen 
letmé naznačení kam by se měla směřovat další pozornost. 

Prvním krokem k posouzení vhodnosti použití memetiky, modelu kulturního přenosu 
inspirovaného biologií, musí být zvolení si příhodné kulturní formy, která je předávána ve 
formě, která bude vykazovat značnou distorzi v kulturním přenosu. Jednoduše řečeno 
přenos na ní musí být vidět. Z toho důvodu jsem zvolil mezi folklórními útvary, které se 
předávají ústní tradicí žánr Urban Legend, dále jen UL (část 2). Tento žánr je poněkud 
komplexnější a vícevrstvější než jiné žánry – anekdoty či internetové memy, proto se 
domnívám, že právě tento žánr představí principy kulturního přenosu v plasticitě. Přenos 
kulturních prvků jako je UL poukazuje na fenomén distorze. Distorze znamená, že kulturní 
přenos není bezproblémový, nejde o „kopírování“ UL, naopak v obsahu UL se vyskytují 
změny. Distorze je jakýmsi rubem kulturního tématu. Proč k němu dochází? Memetika na 
tento problém odpovídá, že jde o mutace, chyby v přenosu, které jsou výsledkem 

                                                 
1 Koncept kulturního vektorového přenosu používám ve dvou významech, které se ale do jisté míry překrývají – „kulturním přenosem“ 

(podrobně kapitola 3.2.1.) mám na mysli přenos už sdílených kulturních jednotek, „vektorovým přenosem“ mám na mysli přenos jakýchkoliv 

informací vytvořených člověkem, tento pojem je používán zejména v oblasti folkloristiky, pro šíření nových, tj. právě vzniklých, kulturních 

jednotek („Vektor“ viz. kap. 2.1.1.). „Kulturní přenos“ je vlastně úžeji vymezený „vektorový přenos“, ačkoliv většina, ne-li všechny, informace 

předávané lidmi jsou kulturou.  

2 Moje použití termínů „kulturní jednotka“ a „kulturní prvek“ je vzájemně nahraditelné, jedná se o tentýž koncept Termín „mem“ zdůrazňuje 

prvek šíření na úkor sdílení, interpretace a konzistentnosti s celkem kultury. Termíny „kulturní jednotka“ a „kulturní prvek“ jsou starší než 

„mem“, a postrádají analogii kultury s genomem a kulturní jednotky/prvku s jediným genem. 

3 V posledním čísle Journal of Memetics (http://cfpm.org/jom-emit/2005/vol9/), hlavní tiskovině okruhu badatelů pracujících s konceptem 

memetiky, byl vyhlášen jakýsi všeobecný rekviem za memetiku, kterou zhodnocují jakožto neúspěšný pokus o uchopení kulturního přenosu 

analogicky ke genetickému přenosu, zejména v článku Bruce Edmondse. (Bruce Edmonds: „The revealed poverty of the gene-meme analogy 

– why memetics per se has failed to produce substantive results“, IN: „Journal of Memetics“ č. 9, na http://cfpm.org/jom-

emit/2005/vol9/edmonds_b.html 
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evolučního principu pokus-omyl. Antropologie přemostila distorzi pojmem „kulturní změny“ 
a pohlíží na ni především z perspektivy kultury jako celku, ze vzorce, do kterého jsou 
kulturní prvky dosazovány. Vektorový přenos kulturních jednotek, resp. problém distorze, 
otevírá otázky samotné podstaty kultury, jakožto procesu sdílení a předávání kulturních 
prvků. Nesmíme ignorovat některé poznatky již nastřádané v průběhu minimálně posledních 
sta let zájmu o kulturu, proto musíme zasadit memetiku a UL do širšího kontextu teorií o 
kultuře (část 3). Tyto poznatky nám ukazují, že velkou chybou je vnímat kulturu staticky. 
Hlavním důsledkem neprocesuálního zachycení kulturního přenosu je jednostranný zájem o 
nadindividuální (společnost) či subindividuální struktury (memy), které se nedostatečným 
způsobem věnují kulturní změně. Otázkou je, zda distorze kulturního přenosu není 
jednoduše vysvětlitelná z mikroperspektivy – z úrovně jednotlivců. Memetika poskytuje 
teoretický popis přenosu na úrovni kulturních prvků samých. Je to ale přesvědčivé? 
Z prostředí intersubjektivně sdílených UL pochází myšlenka svobody jedinců při manipulaci 
s UL, tedy spíše svobody omezené „zdáním reálnosti“ UL. „Zdání reálnosti“ by mohlo 
limitovat svobodu jednotlivců při jejich přenosu a tím pádem odpovídat přenosovému 
modelu „sobecké“ memetiky. „Zdání reálnosti“ by byl nátlak memů na jednotlivce. Zdání 
reálnosti by mělo UL zajišťovat vnitřní koherenci, protože jedině prvek držící pohromadě se 
může předávat. Memetika odpovídá opět evolučním schématem – jen úspěšné motivy se 
v UL udrží. UL je stabilní díky sobeckosti jednotlivých motivů. Je tomu ovšem tak? Z těžkostí 
okolo kulturního přenosu a odumírající memetiky, která byla kontroverzním pokusem 
vektorový přenos kulturních jednotek vysvětlit, se rodí základy vycházející z teoretického 
pozadí a metodologie, která mu bude odpovídat (část 4). Výzkumnou otázkou je „Jak 
subjektivně vnímané „zdání reálnosti“ ovlivňuje distorzi vektorového přenosu UL?“. 
Vyčerpávající výzkum přinesl dosti překvapivé výsledky (část 5). Nezdá se, že by při šíření 
UL mělo „zdání reálnosti“ vlastního příběhu velký význam. Motivy se neustále mění, 
přilévají, odlévají, je to spíše tok motivů. Přenos neodpovídá memetické představě 
sobeckého přenosu. Nedochází k utvoření evolučně stabilních strategií v rámci UL, naopak 
zdá se, jako by motivy uvnitř UL neustále (podle analogie s genetikou) mutovaly. Výsledky 
ukázaly směr a prostor pro další zaměřené bádání. Totiž nutnost obrátit pozornost na 
interpretaci jedince4, jeho privátní význam, který kulturnímu prvku, zde UL, připisuje. Tento 
privátní význam je používán jakožto prostředek sociálních funkcí, i když je s nimi v neustálé 
interakci. Výsledky mého výzkumu dávají pevnější půdu pochybnostem o uplatnitelnosti 
„sobeckého“ evolučního modelu pro vysvětlování přenosu kulturních prvků. Kulturní přenos 
se podle všeho neřídí podle neměnných principů, které se táhnou z minulosti do 
budoucnosti, nešíří se principy, které předpokládá memetika. Sociálnímu pojetí (funkce 
kulturních prvků je utilitárním výrazem potřeb společnosti) a analogii s historiografií 
(jedinečná historická cesta, která se ale neřídí žádnými neměnnými principy a zákony), tedy 
alternativám evoluce, chybí důraz na jednotlivce. A jeho interpretaci musíme klást do 
protikladu k imitaci. V závěru (část 6) uvidíme, že koncept kulturního prvku umožňuje 
pohled na intersubjektivní kulturní přenos. Ten vysvětlí rozmanitost lidského chování jednak 
mezi mentalitami kultur, jednak mezi jednotlivci a také umožní vnímat vazbu individuálního 
chování a sociálního kontextu, ve kterém toto chování probíhá. Motorem života člověka je 
spíše uchopování kulturních prvků. To má za následek všechny vlastnosti tak 
charakteristické pro kulturu – tj. variabilitu, nepředpověditelnost, individuální vývoj, historii 
spíše než evoluci. Kulturní prvky jsou spíše výsledkem individuálních dějin, nejsou řízeny 
evolucí. Kulturní přenos je nedeterminovaný a svévolný, není sobecký. Je přesně takový, 
jak by to odpovídalo tomu, kdyby byl v režii lidí. Koneckonců svět je obýván lidmi, ne 
kulturními prvky. 
 
 

                                                 
4 Moje použití termínu „aktér“, „jedinec“ a „jednotlivec“ je v zásadě prohoditelné, termín „aktér“ užívám v kontextu, kdy je vhodnější 

reference k aktivnosti osob, termín „jednotlivec“ naopak když považuji za vhodné upozornit na individualitu a jedinečnou konfiguraci každé 

osoby. 
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ČÁST 1: MEMY 
 
1.1.1 PŮVOD SLOVA 

Původ slova „mem“ z „mimetismos“ - něco napodobeného, nebo „mimema“, tak jak 
uvádí Dawkins: „potřebujeme jméno pro nový replikátor, jméno, které by vystihovalo 
jednotku kulturního přenosu, jednotku imitace. „Mimem“ pochází z vhodného řeckého slova, 
ale dal bych přednost jednoslabičnému pojmu, který by zněl podobně jako gen“5 a „mělo by 
být vyslovováno tak, aby se rýmovalo se slovem gen“.6 Podrobnější historii používání slova 
„mem“ uvádí Kevin Kelly.7 
 
1.1.2 MEMY A JEJICH TEORIE 

Vzhledem k tomu, že kultura se často popisuje jakožto nehomogenní nesouvislé 
kontinuum, které sice tvoří spojitý proces předávání, ale skládá se z cizorodých částí, prvků, 
komponent8, které se přenáší v „balíku“ tradic. Přenos celé tradice prvků dané kultury je 
popsatelný jako akulturace, osvojení si kultury. Je ovšem naprosto zřejmé, že se šíří i 
kulturní prvky samotné, bez „balíku“ tradice, šíří se napříč kulturami a civilizacemi9. Bylo 
zapotřebí vytvořit použitelný hypotetický koncept jednotky kultury, jednoho kulturního 
prvku, který se bude předávat bez ohledu na své kulturní okolí. Mimo kulturní antropologii, 
která rozvíjí koncepci kulturního prvku přes několik dekád, vedla tato myšlenka také ke 
vzniku konceptu „memu“. Ačkoliv memetika byla a je poměrně okrajovou záležitostí, zdá se, 
že v poslední době proniká prostřednictvím tzv. „internet memes“ do širšího povědomí 
v jisté „lidové verzi“. Otcem myšlenky memu je evoluční biolog Richard Dawkins, který 
vychází z poměrně dlouhé tradice zdůrazňování analogií mezi kulturním vývojem a evolucí10. 
V „Sobeckém genu“ prezentuje svou původní teorii a definoval mem jakožto hypotetickou 
„jednotku kulturního přenosu“11 která je technicky živou strukturou12, replikátorem13. V „The 
Extended Phenotype“14 rozšířil svou definici memu o rozlišení samotného memu (obsah - 
jednoduše řečeno samotná informace) a fenotypu (vyjádření memu chováním nebo 
fyzickým artefaktem). Dále v eseji „The Infected Mind“15 rozlišuje 2 typy memů - První z 
nich je náchylný mutacím, tudíž má mnoho variant16 a sebeopravný mem, který má variant 
málo17. 

Dawkins používá „mem“ jakožto jednotku kulturního přenosu analogickou ke genům. 
Memy a geny jsou replikátory, které se šíří populací, někdy podléhají mutacím, jindy se 
udrží stabilní, vždy ale podléhají přirozenému výběru18. Geny si vytvořily „vozítko“ které by 
je předávalo do další generace, memy používají mysl vozítka vytvořeného geny jako své 
vlastní vozítko. Koexistence memů a genů v jednom vozítku vytváří prostor pro nejistotu 
ohledně jejich spolupráce, resp. soupeření.  

Replikátory, tedy i memy musí podle Dawkinse mít 3 vlastnosti aby uspěly: 
životnost, plodnost a přesnost kopírování19. Dawkins v Sobeckém genu uvádí 3 podmínky 
pro to, aby se objevil proces evoluce: 1) replikace (schopnost vytvářet kopie - 
kopírovatelnost) a variace (nové prvky či nové druhy již existujících entit) 2) selekce, tedy 
přírodní výběr 3) dědičnost. Podle Dawkinse, tak evoluci podléhají i nebiologické entity. 
Fenomény splňující tato 3 kritéria budou podléhat principům přirozeného výběru. Dawkins 

                                                 
5 Richard Dawkins, 1976, 2. edice 1989: „Sobecký gen“, Mladá fronta; 1998, s. 174 

6 tamt. s. 175 

7 Kevin Kelly, 1994: „Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World“; Perseus Books; s. 360 

8 viz. kapitola 3.1.2. 

9 např. „The Study of Man“ Ralpha Lintona (viz. pozn. 361) 

10 Např. Cavalli-Sforza, F.T. Cloak, J.M. Cullen ale původ představy jde ještě hlouběji – do přesvědčení antropologie 19. stol. o společeném 

kulturním vývoji všech civilizací, v němž je Západ nejdále. 

11 Dawkins: „Sobecký gen“ s. 174 

12 Tamt. s. 175 

13 tamt. s. 174 

14 Richard Dawkins, 1982: „The Extended Phenotype“, Oxford University Press. 

15 v antologii „A Devil's Chaplain“ (Richard Dawkins, 2003: „A Devil's Chaplain“, Houghton Mifflin Harcourt, Boston) 

16 ilustrováno na příkladu Wittgensteina, A Devil's Chaplain s. 119 

17 Origami na prvním stupni, předává se návod který se nevyvíjí, tamt. s. 123; srov. s „předáváním návodu“ Blackmoreové 

18 O přirozeném výběru prvků a jednotek v kultuře – viz. kapitola 3.2.1. 

19 Sobecký gen s. 176, obecně kapitola 2 tamt. 
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uvádí případ technologie výroby nástrojů, které dávají výhodu těm, kteří je předávají po 
generace20. Tak jako jsou jedinci vozítka pro geny, jsou také vozítka pro memy. Úspěšný 
mem tak nebude potřebovat, aby dával výhodu svému hositeli21. 

Platí, že memy přesně zapadají do dichotomie „genetika vs. kultura“, protože memy 
se na biologický základ neváží, jsou „novým druhem evoluce“22. „Genetika vs. kultura“ je 
dichotomií, což je zkreslující zjednodušení23. Sapir upozorňuje na rozdíl biologické reakce a 
kulturního jednání24. Lewontin, Rose a Kamin25 nabízejí dialektický přístup namísto 
dichotomií. Memetika je pro ně důkazem toho, že do pasti biologizující představy o 
podřízenosti pravidlům můžou spadnout i teorie o kultuře, resp. o kulturním přenosu. Pro 
memetiku je člověk definován pomocí imperativů, které mají kořeny v analogii s biologií, 
člověka tvoří to, co podléhá popsatelným zákonům. Humanitní vědy na druhé straně 
upozorňují, že to, co není nezbytné k biologickému přežití (nebo nepřímo, popřípadě to, co 
jde proti biologické adaptaci) vypovídá o člověku více, z lidských činností má toto největší 
vypovídací hodnotu o člověku. 

Idea jednotky kultury, která má schopnost přenosu je ovšem vyústěním i odlišeného 
věděckého zázemí než jen genetiky – viz např. „Culture-gene“26 nebo „Cultural Trait“27 
taktéž zachycují propojení kultury s biologií. Ovšem memetika tvrdí, že kultura je 
prodloužením biologických procesů a kulturní chování je jen prodloužením organismu, který 
má smysl v rámci evoluce a je řízen biologickými zákony. 

Někdy se tato koexistence popisuje jakožto „symbióza“. Jde o memy, které pomáhají 
genům. Uveďme příklad – náboženství jako memplex obsahuje mem „velkých rodin“28, ten 
má za následek, že mem se více šíří, protože lidé mají tendenci předávat dětem své memy, 
děti z velkých rodin budou mít mem pro velké rodiny, bude jich víc než dětí z malých rodin. 
To se podobá antropologické tezi o tom, že kultura je příměsí člověka29, že ovlivnila lidskou 
biologii, že probíhá koevoluce kultury a biologického člověka. To memetika interpretuje 
jakožto situaci, kdy memy pomáhají zvýšit frekvenci pro ně příhodných genů, nebo memy 
jakožto kompenzace určitých genetických nevýhod. 

Jindy jakožto „soupeření“30. Memetici běžně uvádí případ celibátu,31 kdy se memy 
snaží šířit sebe na úkor genů, a geny se snaží šířit sebe samé. Tak jdou memy proti genům. 
Memy někoho v celibátu se budou šířit více než by se šířili jeho geny, protože memy může 
šířit horizontálně - i naprosto cizím lidem, kdežto geny by rozšířil jen vertikálně do svých 
dětí. Stejným příkladem je sebevražedný atentátník nebo odkládané těhotenství z důvodu 
kariéry.  

Memy se tedy mohou vyvíjet v opozici, v kooperaci se sebou samými i s geny. Geny 
určí fenotyp,32 ovšem fenotyp už nemůže určovat memy. Memy naopak mohou být 
ovlivněny svým fenotypem33. Memetika tak nedořešila, zdali mem při mutaci zmutuje celý34, 
nebo zdali se rozštěpí a část „potomků“ pokračuje v původní formě, a zdali tak mutace je 
zcela novou formou memu – alelou, nebo jen mutací, protože mutace není reprodukce 
samotná. Geny jsou nedělitelné, nelze je rozložit do jednotek, zde je nejspíše nejlépe užít 

                                                 
20 tamt. s. 173 a s. 182 memy poskytují výhodu předvídání 

21 sobecký gen s. 181 mem je výhodou sám pro sebe 

22 Sobecký gen s. 174, Blackmoreová tvrdí, že geny jsou na řetězu memů - Susan Blackmoreová, 1999: „Teorie memů“, Portál, Praha; s. 56-

60 

23 srov. např. s teorií vzájemného ovlivňování kultury a lidské biologické evoluce mozku 

24 "Behavior, (no matter how collective, at most) illustrates culture but is not culture.";"Even if a conversation is utterly banal, just to talk is 

of the highest cultural relevance, while running out of a theater in a fire scare may not be cultural at all."  (Edward Sapir, 1994: „The 

Psychology of Culture: A Course of Lectures; Reconstructed and edited by Judith T. Irvine“, Mouton de Gruyter, New York; s. 36) 

25 Richard C. Lewontin, Steven Rose a Leon J. Kamin, 1984: „Not in our genes: biology, ideology, and human nature“, Pantheon Books, s. 11 

26 Charles J. Lumsden a E. O. Wilson. 1981: „Genes, Mind, and Culture: The Coevolutionary Process“, Harvard University Press 

27 Luigi L. Cavalli-Sforza, Marcus W. Feldman, 1981: „Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach“, Princeton University 

Press; s. 11 

28 Dawkins „Sobecký gen“ s. 117; Blackmoreová s 135, s. 201 a s. 141 

29 např. Clifford Geertz 1973: „Interpretace Kultur“, SLON, Praha 2000, s. 60 

30 Blackmoreová s. 56-60 

31 Sobecký gen s. 180; Blackmoreová s. 167-8 

32 Richard Dawkins The Extended Phenotype v celé knize 

33 např. nepovedená říkačka kam nepasují slova 

34 a v analogii s biologií se z něj stane alela 
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analogie k matematickým znaménkům a číslům, a vybrat si tyto jednotky - čísla a 
znaménka tak abychom si navolili správný vzorec. Není jasné, zdali to samé platí u memů - 
jde přeci zkombinovat dvě písničky nebo dva vtipy do nové entity, i když ty pro nás 
nebudou mít smysl, teoreticky by šly šířit stejně jako memy, které smysl mají. Znamená to, 
že z forem memu (alel) v rámci memu se vyberou jen ty nejlepší, ty které se budou nejlépe 
šířit?35  

Situace replikátorů se komplikuje, jakmile pokračujeme v analogii s genetikou - geny 
fungují jen v kontextu, neexistuje gen pro jednu jedinou vlastnost, vlastnost je výsledkem 
spolupráce genů gen pro modrou barvu očí36 by např. neměl význam u složeného oka 
hmyzu. Geny pracují v týmech.37 Memy tak mají pracovat v podobných týmech jako geny, 
tyto týmy slouží k lepšímu šíření jejich „členů“. 

Šíření memů tak dostává poněkud redukcionistický rozměr – memplexy38 tj - 
skupiny, týmy memů se šíří tak, že se vzájemně poměřují, bojují o jedno místo, které zaplní 
svou „monokulturou“. Tak je např. šíření některých bržděno tolerantností jiných. Memetika 
tak má problém vysvětlit existenci alternativ, alternativy jednoduše z memetického pohledu 
nedávají smysl. V memetice totiž neplatí evolučně stabilní strategie – jinak by neexistovaly 
trendy v módě, nešířily by se nové prvky. Můj výzkum ukazuje, že koexistuje 
nepředstavitelné množství variant UL (ani jedna z nasbíraných variant nebyla totožná 
s jinou). Kulturní přenos jen vypadá jako náhodný, neřídí se systémem pokus-omyl, jako 
evoluce, ale neřídí se ani teorií racionální volby. Pluralita kulturních prvků, například variant 
UL, je ignorována. Pokud by platila evolučně stabilní strategie, objevila by se podobnost 
jedinců – všichni by měli skupinu podobných memů, nové memy by zanikly krátce poté, co 
by vznikly. Jde o určitý logický rozpor, jelikož v momentu přílišné podobnosti jednotlivců se 
objevuje ona „zamrzlá evoluce“39 nebo regres - přirozený výběr v kultuře jakoby přestává 
fungovat, v jednom momentu koexistuje obrovské množství variant, které nemizí. Kultura 
je synchronnost různých možností, je multiparadigmatická, je to koexistence mnoha 
alternativ. 

Memy se často srovnávají s viry40, tedy replikátory, které existují nezávisle na svých 
„vozítkách“, ale jejich šíření závisí na schopnosti „infikovat“ vozítka, resp. na nich 
parazitovat a využít je ke svému šíření41. Tato analogie je také dováděna ještě dále - tak 
jako viry musí překonat imunitiní systém, musí memy překonat již existující memy či 
memplexy ve vozítku. Zde se ukazuje nejasnost toho, jak jsou na tom memy s jinými 
vozítky - zdali mohou být uloženy v jiných médiích.42 

Memetici dokonce tvrdí, že bez memů bychom hypoteticky disponovali jen způsoby 
chování, které máme zapsány do genů (instinkty, reflexy) ve formě ROM (Read only 
memory)43. Tvrdí, že memy vytváří mysl44. Memy v tomto pojetí jsou ale také ROM, člověk 
je nedokáže záměrně přepogramovat45, jen přijmout nebo nepřijmout (jedná se o digitální 
přístup, mutace je chyba předání). Mutace je zde jen chybou v přenosu - distorzí46. 
Protiargumentem je, že kultura, která se socializací „ukládá“ do jednotlivců je jimi 
dokazatelně sebeprogramovatelná47. Memetici tvrdí, že memplexy se skládají do kultur48 a v 
analogii k biologii ukazují, že kultury jsou analogické k druhům, memplexy k organismům a 

                                                 
35 předpokládejme, čistě teoreticky, že se nejlépe šíří morbidnosti a senzace. Ale kolik historek o tom, že daná celebrita (např. Karel Gott) je 

masový vrah, známe? 

36 Dawkins Sobecký gen s. 26 a dále se vrací jako příklad napříč celou knihou 

37 tamt. s. 84 

38 Blackmoreová s. 43 

39 Jaroslav Flegr, 2006: „Zamrzlá evoluce, aneb, Je to jinak, pane Darwin“, Academia, Praha 

40 Dawkins: „Viruses of the mind“, IN: „A Devil's Chaplain“, s. 128-145; Richard Brodie, 1996 : „Virus of the Mind: the New Science of the 

Meme“, Integral Press, Seattle; s. 157-186 

41 Dawkins Sobecký gen s. 221-2; Blackmoreová s. 43 

42 viz. kaptiola 2.1.6. 

43 Blackmoreová s. 150 na rozmnohožacích intinktech ukazuje jak kultura a „memy nakonec velí jak se budeme chovat“ 

44 „Human consciousness is itself a huge complex of memes“ (Daniel C. Dennett, 1991: „Consciousness Explained“, Little and Brown, Boston, 

s. 210; Blackmoreová s. 253-269 

45 Brodie: „Virus of the Mind“ s. 60 

46 tamt. s. 59 

47 Geertz s. 57 

48 Brodie s. 84 a 27; Blackmoreová s. 214: „kultura je dědictvím mnoha tisíciletí memetické evoluce“ 
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memy ke genům. V analogii se pokračuje ještě dále, přirozený výběr probíhá na úrovni 
genů a tím pádem memů49. Nesoupeří spolu tedy kultury a civilizace, ale memy. Soupeří o 
omezený počet zdrojů. Zdá se, že memetika vysvětluje tendenci k převládnutí určitých typů 
kulturních a civilizačních procesů - westernizaci a zároveň tendenci k monokultuře - 
globalizaci.  Činnost lidí je redukována na pasivní vozítka, v nichž probíhá zuřivé soupeření 
memů o místa v memeplexech, které se skládají do kultur a civilizací. 

Geny se reprodukují skrze reprodukci svých vozítek – organismů. Memy mají svůj 
vlastní způsob přenosu - šíří se z hostiele na hostitele, jsou reprodukované nikoliv 
geenticky, ale imitací50 Jako příklady Dawkins uvádí - melodie, motta, bonmoty, 
náboženství, módní trendy nebo oblouky v architektuře51 Memy jsou jednoduše replikátory, 
které se vyvinuly jako „kopírky“ vzorců chování nebo kopírky informací. Memy, přestože 
nejsou šířeny geneticky, ale nápodobou, podléhají (alespoň podle memetiků) evoluci52, 
která je analogická k biologické evoluci, je proto řízena přirozeným výběrem. Podléhají tak 
variaci, mutaci, kompetici a dědičnosti53, tyto procesy dohromady ovlivňují reprodukční 
úspěch memu.  

Otázkou je, zda kulturní evoluce může být jak darwinsitická tak lamarckovská54. 
Blackmoreová tvrdí, že ano - darwinovskou memetickou evoluci nazývá „kopírování 
instrukcí“55 a Lamarckovskou „kopírování produktu“56. 

Memy jsou šířeny chováním hostitele, jehož chování ovlivňují podobně jako geny. 
Některé jsou úspěšné, jiné mutují nebo vyhynou. Nejúspěšněji se mají šířit ty memy, které 
jsou prospěšné hostitelům57, to ovšem nevysvětluje, proč se šíří neprospěšné memy např. 
fenomén kouření, alkoholismu, nebo jiných závislostí. Přenos memů je tak zkoumán podle 
evolučního modelu. 

Problémem memetiky, který přiznávají i samotní teoretikové memů58 je nemožnost či 
neschopnost definovat jednotku kulturního přenosu. DNA jako nosič má biologické funkce, 
memy nosič nemají, (resp. může jím být všechno), a mají kulturní funkce.  
 
1.1.3 KULTURA JAKO SAMOORGANIZUJÍCÍ SYSTÉM 

Pokud půjdeme o krok dále, z definice memů jakožto jednotek kultury vyvstává 
závažný důsledek – kultura, skládající se z memplexů, je definována jako samoorganizující 
systém59. Takovýto systém, složený z sebereplikujících přenašečů, má vlastní program, 
emergentní ve své makro-struktuře, podléhá vlastním tlakům na přežití, a řídí své chování 
jen bezcílnou evolucí. Memetika tak tvrdí, že jakékoliv kulturní prvky či entity jsou ve 
skutečnosti řízeny a hnány primitivními silami či „pudy“, zájmy memů60 které nenařizují nic 
jiného než se reprodukovat a případně upravit si prostředí tak aby to pomáhalo šíření. 
Kultura není poháněna vyššími lidskými motivy, ale nevědomými „pudy“ či silami svých 
jednotek61. Tento fatalismus by ale vedl k tomu, že by kultura „požírala“ či spotřebovávala 
lidské bytosti ke svému prospěchu, lidé by byli něčím vnějším, ničím víc než tendrem 
s uhlím.  
 
1.1.4 MEMETICKÝ PŘENOS 

V kulturní antropologii se často objevuje myšlenka, že sociálně předávané myšlenky 
se šíří protože pomáhají přežívat společnostem, které si je přivlastní. Pro Dawkinse je 

                                                 
49 Blackmoreová s. 57 (podrobně) a s. 213 

50 Dawkins Sobecký gen s. 174 (mimesis – imitace – mem); Brodie s. 27; Blackmoreová s. 26-30 

51 Dawkins Sobecký gen s. 173 

52 Brodie, velmi podrobně kapitola 5 

53 Dawkins Sobecký gen s. 176 

54 více Nick Rose: „Controversies in meme theory“ IN: „Journal of memetics“ č. 2 – na http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/rose_n.html 

55 Blackmoreová s. 86-7 

56 tamt. 

57 viz. zmíněný mem velké rodiny 

58 Podrobně Blackmoreová s. 77, Brodie s. 33; Dennetova absolutně nedostačující definice je prototypem bezradnosti (Daniel Dennett, 1995: 

„Darwin's dangerous idea: evolution and the meanings of life", Penguin, London; s. 344) 

59 Kevin Kelly , 1994: „Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World“, Perseus Books; s.360 

60 Dawkins: „Sobecký gen“ s. 178 a s. 181 

61 Blackmoreová s. 27 („ve skutečnosti je jedná o soutěžení mezi geny“), s. 113 („naše memy nám nedovolí mlčet“), 119 („lidská schopnost 

řeči se vyvinula pod tlakem memů a hlavní funkcí jazyka je rozsévat memy do okolí“) a s. 200 (altruismus je memetický trik) 
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cokoliv, co se přenáší, fromou života. Formy života mohou být přenášeny vertikálně (geny) 
nebo horizontálně (viry62). Memy se ale přenáší imitací63 - memetici tvrdí, že jak 
vertikálně64 (socializací) tak horizontálně65 (kulturou) Memy se mají šířit chováním, které 
vyvolávají v jedincích. Imitace může probíhat jednak pozorováním chování nebo interakcí 
s médiem, které obsahuje kopii memu (knihou, nahrávkou).Dawkins uvádí příklady jiných 
živočichů - zejména ptáků, u kterých se memetický přenos také vyskytuje, kteří se učí zpěv 
od rodičů66. Pro memetický přenos se tak často užívá pojem „nákaza“67. Takže za 
memetickou nákazu můžeme považovat trendy, masové hysterie, a tzv. „copycating“68. 
Memetický přenos by se tak měl podobat např. nakažlivosti smíchu nebo zívání69. Otázkou 
je, do jaké míry jsou tyto uvedené příklady smíchu a zívání kulturně podmíněné, tedy 
sociálně naučené70.  

Na otázku „proč?“ se memy šíří memetika odpovídá jednoduše - protože můžou, 
protože jsou replikátory, které nic jiného neumí. Silou, která šíření memů řídí je přirozený 
výběr - memy které se umí nejlépe šířit, se také budou šířit nejlépe a převládnou. Není ale 
příliš jasné, jak se vlastně šíří. Lynch se této otázce věnoval nejvíce - tvrdí, že každá 
myšlenka má „propagative profile“71 tedy jakousi úspěšnost šíření nebo šířitelnost. 
Inspirován empidemiologií rozlišuje 7 módů přenosového chování memů: 
  1) „Parental Transmission“ tedy vertikální přenos mezi generacemi - z rodiče na dítě. 
Děti mají tendenci přejímat memy rodičů, tento přenos je poněkud zdlouhavý (trvá po dobu 
socializace), ale trvalý - jak je vidět například na počtu lidí, kteří převezmou víru svých 
rodičů. Lynch rozlišuje ještě dva poddruhy tohoto přenosu:  

A) přenos s důrazem na kvantitu potomstva - tedy myšlenka, která ovlivňuje počet 
dětí, které jedinec má72 a jeho potomci mem „mít více dětí“ předají dále svým potomkům, a 
ti zase dál, takže ti, kdo přijali tento mem se budou množit daleko rychleji než ti, kteří jej 
nepřijali. 

B) přenos s důrazem na účinnost rodičovství - tedy zvýšení šancí na to, že děti 
přejmou memy svých rodičů.73  

2) „Proselytic Transmission“ - horizontální přenos ostatním, nejen svým dětem, tedy 
v rámci jedné generace i mezi generacemi.74 Zpravidla jsou to takové memy, které nutí 
toho, kdo si je osvojil k dalšímu aktivnímu šíření - šíří se tak zejména mezi jeho známými. 
Tento typ přenosu šíří memy daleko rychleji než minulý typ. 

3) „Preservational Transmission“ - tedy „mód zachování“ přenosu75. Memy, které 
ovládnou hostitele, v nich získají přívržence a propagátory. Jde jen o to tyto propagátory 
neztratit a udržet si je alespoň po delší čas. Memy v hostitelích musí vzbudit touhu po jejich 
trvalosti, nebo odpor k jejich opuštění, nebo strach z jejich nešíření, což je v podstatě 
ochrání před soupeřením konkurenčních memů. 

4) „Adversative Transmission“ - Memy které způsobí, že je jejich hostitelé budou 
chovat nepřátelsky k šíření konkurenčních memů76 či je budou zadržovat, aby se nešířily 
dál, nebo dokonce agresivně útočit na jejich hostitele.  

5) „Cognitive Transmission“ - jsou pasivně šířené memy, které se šíří poznáním, jsou 
šířeny, ale nešíří se samy. Závisí na jiných memplexech, které už většina lidí má zvnitřněné, 

                                                 
62 Dawkins: „Sobecký gen“ s. 221-2; Blackmoreová s. 43 

63 viz. pozn. 50 

64 Cavalli-Sforza a Feldman, 1981 od s. 77; Blackmoreová s. 161 

65 Cavalli-Sforza a Feldman,  1981 od s. 130; Blackmoreová s. 161 

66 Sobecký gen 172-3; Blackmoreová s. 72-3 

67 „contagion“ – Brodie s. 55-64; Blackmoreová s. 71 a celý Aaron Lynch, 1996: „Thought Contagion: How Belief Spreads through Society“, 

Basic Books, New York. 

68 napodobené zločiny, sebevraždy atd. 

69 Brodie s. 90, Blackmoreová s. 71 

70 Blackmoreová tvrdí, že jsou vrozené s. 72 

71 Aaron Lynch Thought Contagion s 9 

72 tamt. s. 3 

73 tamt. s. 4 

74 tamt. s. 5 

75 tamt. s. 6 

76 tamt. s. 7 
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jsou to komponenty ke kumulaci.77 Např. kreacionisté odmítají memy dodatků k teorii 
evoluce, protože nemají memplex evoluční teorie. 

6) „Motivational Transmission“ - Jsou memy, které si lidé osvojují, protože je vnímají 
jakožto výhodné pro vlastní prospěch. Cítí se jednoduše zvýhodněni jakožto hostitelé 
memu78 Tyto memy se nešíří samy, ale jsou aktivně přebírány jedinci. Jako příklad by šlo 
uvést např. pověrčivost. 

Chip a Dan Heathovi79 popisují „chytlavost/ lepivost“ (ve smyslu, že mem je 
zapamatovatelný a zajímavý) určitých idejí: 6 kvalit „chytlavosti“: 

• Jednoduchost — lze najít gró, podstatu, jádro toho, co se předává 
• Překvapivost — to, co se předává, jednoduše získá pozornost lidí tím, že je překvapí. 
• Konkrétnost — to, co se předává, musí být lehce pochopitelné a vybavitelné. 
• Důvěryhodnost — to, co se předává, musí být předáno důvěryhodně. 
• Emoční náboj — to, co se předává, by mělo být podpořeno emocemi, čímž stoupne 

důležitost toho, co se předává. 
• Narativnost — lidé by měli být schopni to, co se předává předat dál jakožto vyprávění. 

 
Memetický přenos upozorňuje na oddělení makro a mikro úrovně kulturního přenosu. 

Na mikro úrovni jde o velmi složitý sociální systém složený z mikrointerakcí, kde při jakékoli 
interakci může dojít k mutaci v imitačním procesu. Memetika tvrdí, že na makro úrovni i 
mikro úrovni vyvstanou vzorce, rozpoznatelné memetické zákony, kterými půjde memetický 
přenos zkoumat a dokonce předvídat80 podobně jako byly odhaleny zákony dědičnosti. 
Kultura není poznatelná z mikroúrovně, je poznatelná jen na makroúrovni, kde vyvstávají 
souvislosti a podobnosti. 
 
1.1.5 PROBLÉM S DEFINICÍ JEDNOTKY 

Dennettova definice jednotky memetického přenosu je bezradná: „nejmenší 
elementy, jež se replikují dostatečně plodně a věrně“81. John Wilkins vnímá „mem“ jakožto 
„jádro“ kulturní imitace82 - jde o kus myšlenky, ideje, který se kopíruje z osoby na osobu 
bez ohledu na interpretaci jednotlivce nebo celek oné myšlenky. To je analogické ke vztahu 
v jakém je gen ke chromozomu, což ale podkopává představu o nedělitelnosti těchto 
jednotek. Gen je jako mřížka přikládaná na seskupení seřazených jednotek ve 
chromozomu83. To znamená, že memetika netrvá na nejmenších nedělitelných jednotkách 
myšlenek či abstrakcí84. Gen nemá konkrétní rozsah a konkrétní znak nelze připsat jednomu 
konkrétnímu genu85 ale je výsledkem stavu systému v dané chvíli - kombinace celého 
vlákna.  
 
1.1.6 MÉDIUM A MEMETICKÝ PŘENOS 

Je logické, že po většinu historie, v preliterálních společnostech, se memy šířily 
ústním předáním nebo jednoduše nápodobou. Např. keramika by se tak měla nebývale 
rychle rozšířit právě nápodobou. Všichni, kdo by se setkali s keramikou, by měli mít nutkání 
jí napodobit. Problémem je, že by pak logicky neměl být důvod k obchodu s keramikou, 
všichni by jednoduše začali imitovat keramiku sami. Přičemž obchod s keramikou, kerý 
hned po naturální směně a obchodem s kovy je jednou z nejstarších institucionalizovaných 
transakčních činností. Navíc víme, že k vynálezu keramiky došlo na několika místech 
současně a některé kultury neměly vlastní keramiku, i když obchodovali s keramikou jiných. 
Vidíme tedy, že s koncepcí imitace jsou problémy. 

                                                 
77 tamt. s. 8 

78 tamt. 

79 Chip a Dan Heath, 2007: „Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die“; Random House. Kniha je někde mezi memetikou a 

teorií přenosu příběhů – např. hned v úvodu používají pro ilustraci „chytlavosti“ urban legends. 

80 Derek Gatherer: „Macromemetics“, IN: „Journal of memetics“ č. 1, na http://cfpm.org/jomemit/1997/vol1/gatherer_dg.html 

81 Daniel Dennett: „Darwin's Dangerous Idea“, s. 344 

82 „the least unit of sociocultural information relative to a selection process that has favourable or unfavourable selection bias that exceeds 

its endogenous tendency to change“; John S. Wilkins, 1998: „What's in a Meme? Reflections from the perspective of the history and 

philosophy of evolutionary biology“, IN: „Journal of Memetics“ č. 2 na http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/wilkins_js.html 

83 Dawkins: „Sobecký gen“ s. 32 a 35 

84 Blackmoreová s příkladem Beethovenovy symfonie (Blackmoreová s. 77) 

85 barva očí není dána konkrétním nukleotidem ve vláknu DNA; Dawkins s. 32, Blackmoreová s. 78 a viz. pozn. 36 
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Jak je to s ústním předáním? Někdo vymyslel mem, verbální komunikací ho předal 
dál a lidé, kteří ho slyšeli, ho také předávali dál86. Tento druh přenosu bude trpět 
nestabilitou, vysokým počtem mutací, nepřesným předáváním87 atd. Právě zde by se měly 
projevit všechny pro a proti memetice. To je také důvod proč jsem vybral ústně předávanou 
entitu (Urban Legend)88 jako příklad memu. 

Všechny výdobytky musely být předávány ústně. To vedlo ke vzniku instituce těch, 
kdo měli tradici89 uchovávat a učit ji další generace. To pochopitelně vedlo k velmi vysoké 
úrovni mutací. To možná vysvětluje rozmanitost mytologií, ale není jasný vznik memů - jak 
může vzniknout nový mem90? Mutací? Špatným předáním? Měli bychom spoustu variant 
memů, které by spolu soupeřily, a vývoj by měl jen jednu trajektorii, ze které by vyrážely 
boční větve zmutovaných memů. Memetika si neví rady s vynálezem. 

Tato situace ústní tradice se ale mění v okamžiku vynalezení jiného zachycení - v 
obrázcích, v písmu. Tím se mem zachytil v trvalé stabilní formě. Kopírovací přesnost byla 
nepředstavitelně vyšší. Problémem bylo, že k písmu měl přístup jen skutečně zlomek 
populace. Navíc je s podivem, že se např. u některých kultur, které znaly písmo, nezachytily 
nejdůležitější memplexy - pilíře kultur. Jedná se například o náboženství, kdy jen část 
náboženství má svou kodifikaci91 Velmi rozšířená forma náboženské víry v antice - 
mystéria92 neměla vůbec zachycení, i když odpovídala na to pro tehdejšího člověka 
nejdůležitější - jak dospět ke spáse. Taktéž ke kodifikaci zákonů nedochází ihned - první 
zákony byly jen sepsané už tradované zákony. Písmo mělo navíc ve velkých říších utilitární 
charakter - úřednictvo prostřednictvím něj komunikovalo s panovníkem93. Proč nebylo 
využito přednostně k zachycení kultury? Jak to, že memy ihned nepřesedlaly na lepší 
médium? 
 
EXKURZ 

Je možné, že např. kodexy práva nebo pravidla byly zachyceny písmem jednoduše 
proto, aby se zabránilo jejich dezinterpretaci. Zápis byl jednoznačný. Můj výzkum toto 
víceméně vysvětluje - interpretace je klíčovým článkem v kulturním přenosu, memetika 
tento článek ignoruje a redukuje. S textem je totiž potíž - je sice doslovný, ale stejně ho lze 
interpretovat různě. Narozdíl od toho v ústním přenosu je aktivní role toho, kdo interpretuje 
- může se dotázat zdroje a ověřit jestli chápe dobře, to u textu nejde, text mlčí. Velmi 
dlouhá koexistence ústního podání a alfabetického zápisu je vysvětlitelná přístupem, který 
volím já, nikoliv memetikou.  

 
Pokud budeme pokračovat v této logice, knihtisk by tedy měl odstartovat boom 

memů. Masově rozšířený knihtisk v kombinaci s vzrůstající gramotností zajistil memům aby 
se šířily s nebývalou rychlostí a přesností. Podle memetiky by měl přirozený výběr 
eliminovat ústní šíření. Folkloristické prameny ukazují, že tomu zdaleka tak není a že 
situace je složitější94. Staré nepřesné memy, které se šíří ústně by měly zaniknout. Změnily 
se sociální struktury, náboženství, filosofie i životní styly, ale ústní předávání trvá, tedy vše 
co má mít memetický základ. Proč tedy přesnější formy zachycení nevytlačily ty méně 
přesné? Totéž platí o éře digitalizace informací. Konzervativní memy měly podle implikací 
sobecké memetické teorie zaniknout už dávno. 

Podobnou námitku lze namítnout i u vertikálních memů, které se šíří na děti od 
rodičů. Měly by být přebity rychlejšími memy horizontálními. Jak to, že tedy předávání např. 
náboženství je však stále poměrně úspěšné? 
 
 
 

                                                 
86 Brodie s. 84 

87 Dawkins: „A Devil's Chaplain“ s. 122 

88 Blackmoreová s. 38; Lynch Though Contagion od s. 33; Brodie Virus of the Mind od s. 134 

89 slovo „tradice“ je odvozeno od „tradere“ – sdílet, o sdílení kultury viz. kapitola 3.1.1. 

90 Ani Dawkins, ani Blackmoreová, Brodie nebo Lynch toto neřeší 

91 jen tzv. „náboženství knihy“, známe jen zachycená náboženství 

92 Samothrácké, Orfické, Mithrovo atd 

93 dochované klínové písmo byly fénické obchodní tabulky 

94 Podrobněji viz. kapitola 2.1.6. 



 15 

1.1.7 MEMETIKA JAKO HYPOTETICKÁ VĚDA 
Hypotetická věda o memech musí podle Aungera95 odpovídat na 3 hlavní otázky: 1) 

Zdali lze kulturu pojímat jako složeninu nezávisle předávaných kulturních jednotek, 2) zda 
je kulturní přenos těchto jednotek replikací a 3) zdali je Darwinistický přístup přirozeného 
výběru vhodný ke zkoumání kulturního přenosu. Termín „memetika“ používají zejména 
Brodie96 a Lynch97. Memetika tak vlastně bude definovatelná jako hypotetická snaha popsat 
kulturní přenos informace evolučním modelem ato naprosto analogicky k Dawkinsovské 
genetické evoluci. Bude tak používat nástroje přírodních věd pro výzkum vzorců v kulturním 
přenosu98. 

Memetici chtějí, aby jejich disciplína vytvořila základ pro další zkoumání, zejména v 
oblastech sociobiologie a evoluční psychologie99. Tímto základem nemá být nic jiného než 
snaha předvídat lidské chování darwinizací kultury100. Jedná se o snahu vysvětlit kulturu 
jako metaevoluci - evoluci v evoluci. To je radikalizace darwinismu, jeho dotažení ad 
absurdum101, vše živé ve vesmíru bude řízeno evolucí, dokonce i to, co lidé sami vytvářejí, 
ožije vlastní evolucí.  

Myšlenka, že kultura podléhá evoluci je vlastně teleologická, vše směřuje k cíli - 
evoluci, která je cílem sama o sobě, memetika operuje s neabsolutnem, resp. s absolutnem 
které je vertikální - nit vedoucí dějinami, kde boční větve evoluce mizí v proudu dějin. Na 
druhé straně je myšlenka, že je kultura stále znovu a znovu vytvářena, postmoderní - 
kultura je vystavena nekonečnému procesu posuzování, znovuposuzování, neexistuje 
konečné čtení. To pracuje se synchronním absolutnem, dovoluje koexistenci alternativ. 
Domnívám se, že biologie instrumentalizuje minulost k derivaci obecných zákonů, které 
umožní odhalit neměnné principy, důsledkem toho logicky je, že principy budou platit pořád, 
pokud se, hypoteticky, nezmění biologické kontinuum, tedy i v budoucnu, i když to tedy 
není primární zájem biologie, budoucnost vysvětluje v rámci neměnných imperativů. 
Darwinismu jaksi uniká přítomnost, soustředí se na minulost (biologie je historickou vědou), 
ale je obrácen čelem k budoucnosti, doufaje, že se mu podaří odhalit principy, kterými se 
vše biologické řídí. Memetika vlastně ignoruje všechno, co bylo nastřádáno v rámci 
sociálních a humanitních věd102. Memetika se zdá být nedokozatelná, nevyvratitelná 
pseudověda či pouhá toerie. 
 
1.1.8 SOBECKÁ MEMETIKA 

Blackmoreová vlastně shrnula a radikalizovala dosavadní myšlenky Lynche a 
Brodieho a radikalizovala je do dawkinsovské „sobeckosti“ a přidala kontroverzní toerii 
evoluce jazyka a vlastního já. 

Dennett dokonce trvá na tom že memy nejsou myšlenky103. Nejsou tedy poznatelné 
entity, nejsou fenomény104. Dennett vyvrací svobodnou vůli v „Freedom Evolves“105 a tvrdí, 
že kultura vznika skrze memy, a jejich principy, aniž bychom měli šanci to nějak ovlivnit. 

                                                 
95 Robert Aunger: „Introduction“; IN: „Darwinizing culture: the status of memetics as a science“, ED: Robert Aunger, Oxford University 

Press, 2000 

96 Brodie Virus of the Mind od str. 26 

97 Lynch Thought Contagion, napříč knihou 

98 tedy např. metodologii epidemiologie nebo analogii ke sledování frekvencí genů v populaci . Viz. např. Aaron Lynch, 1998: „Units, Events 

and Dynamics in Memetic Evolution“ IN: „Journal of Memetics“ č. 2, na http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/lynch_a.html; nebo Derek 

Gatherer, 2004: „The Inherent Instability of Memetic Systems: Use of a Genetic Algorithm to Solve a Parameter Optimisation Problem in a 

Memetic Simulation“ IN: „Journal of Memetics“ č. 8, na http://cfpm.org/jom-emit/2004/vol8/gatherer_d.html  

99 Marion Blute, 2005: „Memetics and evolutionary social science“ IN: „Journal of Memetics“ č.9, na  http://cfpm.org/jom-

emit/2005/vol9/blute_m.html  

100 Jak to kritizuje Maurice Bloch - Maurice Bloch: „A well-disposed social anthropologist´s problems with memes“ IN: „Darwinizing culture: 

the status of memetics as a science“, ED: Robert Aunger, Oxford University Press 2000; kritika v rámci evoluční psychologie v Donald 

Symons: „On the Use and Misuse of Darwinism in the Study of Human Behavior“ IN: „The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the 

Generation of Culture“, ED:  Jerome Barkow, Leda Cosmides a John Tooby, Oxford University Press 1992. 

101 např. Plotkin vysvětluje vznik vědění a struktur v mozku skrze memetiku - Henry C. Plotkin 1993: „Darwin machines and the nature of 

knowledge“, Harvard University Press; str. 222-7 

102 Maurice Bloch v „Darwinizing Culture“ 

103 což se vince napříč celou Dennettovou knihou „Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life“ 

104 Pak jim ale lze upírat faktickou existenci, podobně jako radikální memetici upírají existenci Bohu. 

105 Daniel Dennett: 2003: „Freedom Evolves“, Viking Books na str. 177-9 vysvětluje jakou roli hrají memy. 
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Blackmoreová tvrdí, že memetika poskytuje alternativní perspektivu pohledu na svobodnou 
vůli (která podle ní neexistuje) a na roli individualismu, což by mohlo být využitelné při 
předvídání, jak se bude kultura rozvíjet v budoucnu106. Tedy nomotetická představa, že 
kulturní vývoj bude možné shrnout do zákonů. Poulshock je přesvědčen že memetika bude 
využitelná v sociobiologických konceptech jako např. theory of mind107. To by ovšem mohlo 
vést k radikalizaci a materialismu, potažmo myšlenky, že memtiku půjde využít např. v 
sociálním inženýrství.108 

Celá memetika stojí na přesvědčení, že memy se šíří, protože můžou. To, co 
nazývám „sobeckou memetikou“ je ale deterministické přesvědčení, že memy dokáží 
ovládat člověka do té míry, že nejedná z vlastního rozhodnutí, nemá vlastní vůli. Sobecká 
memetika sice odpírá memům vědomí, ale zároveň odpírá mysl i člověku, kterého staví do 
přírody, která je nemyslící, bez antropomorfní intencionality (filosofický důsledek 
darwinismu, ve smyslu odcizení totality bytí člověku, jakousi de-antropocentrizaci veškerého 
jsoucna. Příroda je tak v jistém ohledu „cizí“ lidské představě o ní. To samé v memetice 
platí o kultuře.). Ale zároveň člověka dovede ovládat, a to nemyslícími geny a memy109. Na 
otázku „kdo profituje“ odpovdají tito memetici, že ne individua, ani společnosti ani mozky, 
ale memy samotné. Memy, které jsou popsané jako paraziti skákacící z mozku do mozku, 
aby hledali nesmrtelnost110. Memy jsou zde viry a kulturní přenos má za vzor epidemiologii. 
Člověk je vozítko existující pro geny a memy. Zároveň ale sobecká memetika trvá na tom, 
že je možné poznat tyto zákonitosti a využít je pro sebe111. Paradoxně, toto ovládnutí lidmi 
ale podle sobecké memetiky nebude sloužit lidem, ale opět – memům a genům, všemu, jen 
ne lidem. Memetika se v určitých ohledech podobá teorii racionální volby – ta postrádá 
kreativní a interpretativní charakter jednání a reflexivitu aktérů, kteří sledují vlastní 
preference. Tak jako by se v teorii racionální volby člověk rozhodoval veden rozumem pro 
rozumové cíle, kde veškerá instrumentalita k dosažení těchto cílů je diktována tou samou 
silou, která ho k nim žene, člověk by v memetice byl veden memy, pro cíle (šíření memů), 
prostřednictvím vzorců jednání (jiné memy). Memetika nám vlastně říká, že aktivita 
jednotlivce je omezena na A) předání nebo B) nepředání, jedinec buďto mem předat musí 
nebo nesmí. Předání předchází jedinci. Zjednodušeně řečeno: Memetika vysvětluje přenos, 
ale ne distorzi. Přenos ale vždy končí distorzí. Jde o jakousi zjednodušenou verzi, 
poznamenanou Dawkinsovým redukcionismem. 
 
1.1.9 NESOBECKÁ MEMETIKA 

Lynch se do jisté míry distancuje od „sobeckosti“ Dawkinse a Blackmoreové, pro něj 
jsou memy jednoduše myšlenky, které nemají vlastní vědomí, potřeby ani plánovací 
schopnosti, neřídí ani své vlastní šíření, šíří se podobně jako počítačové viry, bez lidského 
záměru. U Lynche rozhoduje o úspěšnosti memů prospěšnost pro lidské populace. Čili, 
memy existují pro lidi, nikoliv lidi pro memy. Brodie to nazývá „Level 3“112. Lynch a Brodie 
dávají důraz na sledování niterných mentálních entit, které jsou empiricky nevykazatelné113. 
Blackmoreová a Dawkins naopak požadovali, aby se přistoupilo k pozorovatelným kulturním 
jednotkám i k mentálním entitám114. Otázka tedy zní, do jaké míry mohou být hmotné 
artefakty nositely kulturních replikátorů-memů podobně jako je DNA nositelem biologických 
replikátorů-genů. Další memetici nejsou tak rigorózní. Hokky Situngkir vidí memy jakožto 
jednotky komplexního systému a tvrdí, že memetika je alternativa k výkladu kulturní 
evoluce115. Keith Henson, poukazuje na nutnost propojení memetiky s modularitou mysli a 

                                                 
106 Blackmoreová s. 270-82 

107 Joseph Poulshock, 2002: „The Problem and Potential of Memetics“; IN: „Journal of Psychology and Theology; Rosemead School of 

Psychology“, Gale Group, 2004; s. 68 

108 možnost zneužití „cool hunting“ ideologiemi 

109 a to podle Dawkinse statisticky – Dawkins Sobecký gen s. 295, otázkou je, zdali se vliv genů a memů nevejde do statistické odchylky. 

110 Analogicky s geny – Dawkins Sobecký gen s. 41 

111 Blackmoreová ve zmateném závěru k Teorii memu, kde předkládá vizi buddhistického neegoismu; Blackmoreová s. 276-82; Dawkins 

Sobecký gen s. 182 

112 vědomě si vybírat memy, kterým dovolím sama sebe „programovat“ 

113 Kulturní antropologie často tvrdí, že kulturu tvoří právě niterné, empiricky nevykazatelné mentální entity, např. mentality, nikoliv suma 

artefaktů. 

114 Dawkins Sobecký gen s. 173 

115 Hokky Situngkir: „Culture as Complex Adaptive System“, na: http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpco/0405001.html  
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jinými teoriemi evoluční psychologie. Poukazuje právě na problém který je klíčový - nutnost 
pochopit vnitřní prostředí hostitele - jeho psychiku116. 
 
1.2.1 KRITIKA MEMTIKY 

Nejdříve je nutné upozornit na to, že existuje více pohledů na genetiku a evoluci, že 
kterých byla memetika odvozena. Dawkinsovské pojetí genů jako sobeckých entit 
s vlastních „chováním“ je jakousi kuriozitou, která je ale příliš hlasitá a egocentrická na to, 
aby zapadla. Deacon tvrdí, že geny ve skutečnosti nejsou žádné automaty, nejsou činiteli 
evoluce či jejími hybnými silami.117 Dawkinsovská rétorika dělá z pasivních šroubovic aktivní 
sílu, zatímco se jedná o pasivní přenašeče informací, které se podle okolností zapojují nebo 
nezapojují do biochemických reakcí. Je to ale informační kontext, který teprve vytváří 
možnost definovat něco jakožto replikátor. Evoluce nepředává DNA, ale informaci v 
nukletidové sekvenci, která je ale sama o sobě vzorcem, nikoliv „syrovou informací“. Navíc 
tento vzorec slouží jako informace pro fungování buněk, ne pro předávání informací v 
evoluci. Potíž je v tom, že to co jde definovat jako informaci je závislé na kontextu, tedy 
samotný význam informace je interpretací. Každá informace se „zajímá“ spíše o funkční 
uspořádání celku než o vlastní replikaci, o vlastní replikaci se „zajímají“ jen viry.118 

To, že se geny pojmou jako aktivní síla, je nezměrným zjednodušením, které je 
vytrženo z nesmírně složitého kontextu. To do jisté míry odráží přístup přírodních věd - 
vypreparovat molekuly DNA do zkumavek a vysuzovat z toho zákony. To možná funguje 
v přírodních vědách, v sociálních a humanitních toto nefunguje. Fatální chybou memetiky je, 
že je příliš závislá na dawkinsovském zjednodušení119. Celá memetika byla víceméně 
vybudovaná na předpokladu, že memy mohou být chápány a používány mimo dynamický 
systém kultury, že informace která je v memu může být chápána nezávisle na kontextu. Je 
to ale právě kontext, který jednotkám kultury teprve poskytuje informace a funkce.120 
Respektive, že memy jsou základem pro dynamický systém, který je jejich prostředím, a 
dynamický systém (kultura) vzniká jen interakcemi memů. Hlavním leitmotivem pak je 
otázka, zdali kultura vytváří své prvky a jednotky z celku, a proto vůbec jde hovořit o 
celcích kultury, civilizacích nebo o mentalitách. Zdali má kultura jednotícího „ducha“ či 
jednotící mentalitu, což by memetickou teorii vyvracelo. Nebo jestli jsou kultury skutečně 
jen poslepovanými střepy různých nespojitých prvků, které spojuje jen tradice jejich 
předávání. To by memetickou teorii potvrzovalo.121 
 
1.2.2 PROBLÉMY, KTERÉ PŘIZNÁVAJÍ I MEMETICI 
Vesměs se kritika memetické teorie zaměřuje na několik bodů: 

1) problém příliš nízké přesnosti kopírování, který vede k velmi velkému množství 
mutací vzniklých z přenosových chyb (z distorze).  

2) Z toho vychází přílišné lpění memetiky (vycházející z Dawkinsem pojaté genetiky) 
na tom, že kulturní systém podléhá zákonům evoluce. Kdyby tomu tak bylo, proč by 
existovalo takové množství mutací, evoluce by podle meemtiky měla eliminovat mutace a 
odchylky by se neměly hromadit. 

3) nepřítomnost média, na které by bylo možné mem zapsat jako geny do DNA.  
4) to vede k tomu, že jsou často memy chápány jakožto náhražka „myšlenek“ a 

jediným poznávacím znamením se stává přenos z jednoho lidského mozku do druhého122. 

                                                 
116 Keith Henson: „Sex, Drugs, and Cults“, Na http://human-nature.com/nibbs/02/cults.html  

117 Deacon tvrdí, že Dawkinsovo pojetí předávání informací v biologických systémech je natolik zkratkovité, že převrací celý tento proces 

naruby; Terrence Deacon; 1999: úvodník „The trouble with memes (and what to do about it)“ IN: „The Semiotic Review of Books“ č. 10.3.; 

na http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/10-3edit.html  

118 Deacon uvádí příklad vložení lidských genů na tvorbu hlav do poškozených embryií much, který má díky podobnosti genů „pro hlavy“ 

much i lidí za následek to, že mouchám se dotvoří normální (muší) hlava. Ale nejde o to, že by samotný gen „pro hlavy“ vytvářel hlavy; 

Terrence Deacon; 1999: úvodník „The trouble with memes (and what to do about it)“ na http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/10-

3edit.html  

119 Za zmínku stojí hysterická reakce Dawkinse, který tvrdí, že „reductionism, like sin, is one of those things only mentioned by people who 

are against it“; Richard Dawkins; 1986: „The Blind Watchmaker“, Norton & Company, Inc; s. 13  

120 Deacon „that both genes and memes - replicators - can be understood without considering their embeddedness in a dynamic system“; 

Terrence Deacon  „The trouble with memes“ 

121 viz. kapitola 3.1.2. 

122 např. Blackmoreová s. 26 „a tak začít žít vlastním životem“ 
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5) memy jsou jen jedním z mnoha termínů pro jedno a totéž - např. kulturní znaky, 
vzorce kultury, culture-gene, cultural traits. Tyto nejrůznější koncepty se liší v tom, zdali se 
mají týkat jen kopírovaných informací nebo jakýchkoliv přenesitelných kulturních prvků. 

6) problém nejmenší jednotky, která může být memem.  
7) jaký vztah má k sobě „návod“ (genotyp) a „produkt“ (fenotyp), či zdali každý 

produkt obsahuje zpětně zjistitelný návod jakožto metadata? (jakožto paralela k zpětnému 
inženýrství)123. 

Sobecká memetika tyto problémy ignoruje a odsouvá jakožto nepodstatné nebo 
neproblematické „zádrhele“ které budou někdy v budoucnu vyřešeny124. 
 
1.2.3 IMITACE A INTERPRETACE: EVOLUCE A VÝVOJ 

Ať již vycházíme z předávání poslepovaného konglomerátu kultury nebo z jednotícího 
ducha kultury, problémem memetiky, který bude platný pro oba pohledy a který bude pro 
tento text klíčový, je to, že biologický přirozený výběr nemá ani příliš nízkou, ani příliš 
vysokou frekvenci mutací.125 Pokud by platil biologický přirozený výběr v kultuře, existovalo 
by jen několik evolučně stabilních kulturních prvků, klub „gentlemanů“, do kterého nové 
prvky nemají šanci proniknout. Jak je tedy možné, že některé složitější memy – například 
právě urban legends126, se vždy vyskytují v mnoha variantách? Dokonce v tolika variantách, 
že společný je jen ústřední zápletka, přičemž motivy se liší tolik, že je těžké hovořit o 
stjeném „textu“. Situace v kultuře se podbá spíše pluralitě variant a mutací, nežli evolučně 
stabilní strategii, klubu gentlemanů. Otázkou je, zdali to není způsobeno tím, že principem 
přenosu memů není, tak jak si představuje memetika, imitace. Psycholog Bruner přináší 
zajímavý postřeh: Nápodoba není jen to, co se skutečně dělá, co se dítěti předvádí, ale to, 
co si dítě myslí (tj. interpretuje) že se dělá.127 Imitace vysvětluje pluralitu variant a 
alternativ chybovostí přenosu, neodstranitelnou chybou metody pokus-omyl. Interpretace 
vysvětluje pluralitu alternativ růzností uchopení. Co si počít s velkým počtem variant UL? 
Vysoký počet variant UL, podle mého, upozorňuje na jeden důležitý rozdíl – na rozdíl 
imitace a interpretace. „Sobecká memetika“ redukuje roli lidí na vozítka, ve kterých se šíří 
memy bezduchou imitací. Otázkou tedy zůstává, nakolik je v kulturním přenosu skutečně 
důležitá imitace a jestli není daleko důležitější interpretace. Interpretace koneckonců 
vysvětluje značné množství variant memů daleko přesvěčivěji. 

Jiní zdůrazňují problém s nepřítomností média128, což vede k nemožnosti zápisu, 
zakódování, které by bylo analogické k tomu, jak jsou geny zapsány do DNA. Lidé si ale 
nepředávají „syrové“ informace v podobě datových toků129 (analogicky k vertikálnímu 
přenosu DNA, resp. horizontálnímu přenosu zběhlých genů - virů), tak jak si to představuje 
memetika (kde jsou memy obdobou malých softwareových „utilit“). Kdyby tomu tak bylo, 
nebyla by možnost dezinterpretace (v ploché a nedostačující analogii k virům by šlo o 
nakažení živočicha viry napadající např. rostliny, které by se v živočichovi množili, aniž by 
byl rostlinou, tato analogie ale ignoruje roli interpretace v kultuře). Tzn. odlišné varianty 
memů by nebyly odlišnou interpretací, ale byly by vytvářeny díky malé přesnosti replikace a 
velmi vysoké frekvenci mutace, memy by nešlo dezinterpretovat. Kulturní evoluce by 
z hlediska memů, jakožto jednotek kultury, odpovídala rozvíjení kulturních univerzálií130, 
které by byly jakousi základní platformou, pro všeobecný vývoj. Evolučně stabilní strategie 
by se zde týkala funkce memu, nikoliv memu samotného. Všechny memy by byly teoreticky 
vzájemně nahraditelné a prohoditelné, bez ohledu na memplex – byly by jako stavba 
z jednoho druhu kostiček lega. Memetika (a ani genetika, až na některé případy) se ale 

                                                 
123 Srov. např. Deacon (Terrence Deacon  „The trouble with memes“) , Atran (Scott Atran, 2002: „In gods we trust: the evolutionary 

landscape of religion“; Oxford University Press; kapitola 9), přiznává i Blackmoreová s. 75 

124 „memy se dosud nedočkaly svého Watsona a Cricka“ - Dawkinsova předmluva k „Teorii memů“ Susan Blackmoreové, s. 15 

125 Jak tvrdí Kim Sterelny a Paul E. Griffiths, 1999: „Sex and death: an introduction to philosophy of biology“; University of Chicago Press; s. 

333 

126 které zmiňuje Blackmoreová s. 38 

127 J. S. Bruner, 1996: „Meyerson aujourd hui: quelques réflexions sur la psychologie culturelle“ IN: „Pour une psychologie historique: écrits 

en hommage à Ignace Meyerson“, ED: Françoise Parot, Presses universitaires de France, Paříž, 1996; s. 201 

128 „Nobody really knows what a meme physically is“ (Terrence Deacon „The trouble with memes“) 

129 „člověk je živočich, který nemá nezprostředkovaná data“ – setkává se se světem skrze zprostředkované znaky. (citace Ignace Meyersona 

IN: J. S. Bruner, 1996 s. 198) 

130 jejichž kritiku provádí Geertz na s. 50-56 
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nemůže shodnout na předpovědích frekvence mutací – buďto by byla v krátkém období 
vysoká, a pak by téměř mizela. Nebo by místo selekce, adaptace a kompetice byla její hnací 
silou kumulace chyb v přenosu (distorze), což by tedy znamenalo, že kulturní evoluce by 
byla chaotická. Z hlediska celých kultur nebo civilizací by byla chaotickým procesem, který 
by nebyl evoluční, ale spíše jedinečnou trajektorií historického vývoje. Memetika vlastně 
tvrdí, že čím blíže k memům samotným, tím přesněji budeme schopni předpovídat jejich 
chování (tj. předpovídání chování miniaturních kulturních jednotek bude řízeno 
jednoduchými zákony, chování memplexů bude složitější a hůře předpověditelné (např. 
náboženství jako memplex vede k překvapivým schizmatům a herezím), a předpovídání 
chování civilizací nemožné). Rozdíl imitace a interpretace vede k zpochybnění analogie mezi 
biologickou evolucí a jejím předpokládaným korelujícím procesem v kultuře. 
 
EXKURZ: MOŽNÁ REDEFINICE TERMÍNU „MEM“  
Existuje ještě možnost, která se týká analogie genů s memy a předkládá možnost 
redefinovat memy jakožto fenomén digitálního věku. Někteří biologové131 se domnívají, že 
DNA jakožto úložné médium nebylo přítomné v evoluci života od začátku. Existují zbytky 
jiných molekul než jen DNA, které sloužily stejnému účelu. DNA ani dnes není jediným 
nosičem. Jakmile si život přisvojil jako médium DNA, změnila se podstata evoluce, ale účel 
DNA je stejný. 

Pokud by toto platilo i o memech, měli bychom tvrdit, že „DNA kultury“ jsou 
písmenka (nebo asijské znaky). Pak by šlo tvrdit, že nejúspěšnějším memem by bylo 
nejfrekventovanější písmenko abecedy v daném jazyku. Šlo by zajít ještě dál a tvrdit, že 
písmenka by se snažila o vytvoření „binárního kódu“ jazyka - kde by byl jazyk tvořen jen 
dvěma písmenky a jejich kombinacemi. To ukazuje nesmyslnost těchto analogií se sobeckou 
genetikou.  

Digitální svět výpočetní techniky a kyberprostoru je do určité míry analogický ke 
změně úloženého média kutlury. To zmiňují všichni memetici, ale všichni tvrdí, že memy 
existovaly i před touto změnou. Otázkou je, zdali sobecký koncept memů není aplikovatelný 
jen na cyberprostor (spam, viral advertisment, lolkočky). Tedy jakožto určitá forma virů 
v cyberprostoru kultury. 
 
1.2.4 KRITIKA ZE STRANY SÉMIOTIKY 

Na stejný problém tj. zavádění analogií biologické evoluce a kulturního vývoje 
upozorňuje Kalevi Kull132. Rozdílnost evoluce, která probíhá v biologických entitách, a 
vývoje, který probíhá v kulturních entitách, ukazuje slabiny této analogie133. Kultura jakožto 
sémiotický systém se musí předávat sémiotickým přenosem - tedy překladem, ne 
kopírováním, vidíme, že jde o paralelu rozdílu imitace a interpretace. 

Mem je znakem bez Peircovy trojí struktury označující-objekt-interpretující (tedy bez 
zakódování-kód-dekódování). Je to zdegenerovaný znak, jehož jedinou schopností je přenos 
-kopírování134. Kull naráží na to, že se v memetické teorii z memů vytrácí schopnost 
porozumění zprostředkovaná překladem. 

Deacon chápe memy jakožto náhražky samostatných teorií na úrovni analogií, jsou 
nedefinovatelnými věcmi, které jsou kopírovány z mozku do mozku a podléhají při tom 
přírodním zákonům. Nedostatek přesnosti kopírování vede k tomu, že je zpochybňována 
jejich schopnost evoluce135. Deacon předkládá zajímavý postřeh, že by memy mohly být 
vozítky pro znaky, které jsou odkazy ke konkrétním, objektivně existujícím věcem či 
událostem. Deacon tvrdí o genech, že jsou to repliky, ne replikátory. To samé by šlo tvrdit o 
memech. Memy by v této logice byly repliky vozítek pro znaky. Jde-li o poškozený znak, pak 
by ale neměl k ničemu odkazovat. Je tedy možné, že memy jsou zběhlé symboly136? Mohou 
být neaktivní po dlouhou dobu uvnitř hostitele. 

                                                 
131 Terrence Deacon „The trouble with memes“ 

132 Kalevi Kull, 2000: „Copy versus translate, meme versus sign: development of biological textuality“ na 

http://www.zbi.ee/~kalevi/copytr.htm 

133 rozdíly viz. Fig. 1, tamt. 

134 tamt. odstavec „Meme x sign“ 

135 „Memes appear to have insufficient copying fidelity to be evolvable“ v Terrence Deacon; 1999: úvodník „The trouble with memes (and 

what to do about it)“ IN: „The Semiotic Review of Books“ č. 10.3.; na http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/10-3edit.html 

136 „stray symbols“ 
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1.2.5 NEKOMPATIBILNOST TEORIE MEMŮ S MODULARITOU MYSLI  

Memetika se zdá být kompatibilní s doménově specifickou modularitou mysli (Fodor, 
Sperber, Tooby a Cosmidesová) a na druhé straně kompatibilní s doménově-obecnou teorií 
mentálních aktivit137. 

Např. Tooby a Sperber - části nebo stránky myšlenek jsou komunikovatelné, tyto 
sdělitelné části spouští interpretační nebo dedukční mechanismy v myslích druhých, které se 
rozvinou i z kusé informace.138 Jde o vytváření nových struktur uvnitř, skrze interpretaci, 
nikoliv překopírování dovnitř nebo imitování.  
 
1.2.6 KRITIKA IMITACE A AUTISTÉ 

Autisté mají sklon zopakovat text doslova. Memetika naprosto ignoruje fenomén 
popisu stejné věci různými slovy, ignoruje pluralitu pohledů. Kulturní významy jsou 
zpravidla velmi široké, jde o celé spektrum jen u jediného kulturního prvku. Jen autisté, 
podle Atrana postrádají deduktivní schopnosti vycházející z theory of mind139. Memetika, 
přeneseně řečeno, dělá z lidí autisty. 
 
1.2.7 KRITIKA ZE STRANY VĚDECKÉ LOGIKY A CHOMSKY 

Domnívám se, že vysvětolání kulturního přenosu pomocí memetiky je možné 
považovat za logický klam, který se tradičně nazývá „ad hoc“, kde daný případ spočívá na 
své vlastní logice a argumenty pochází z něj - z jeho vnitřku, není důkaz mimo vlastní 
vnitřní logiku případu. Zde se tato chyba týká toho, že memetika stojí na přesvědčení, že 
může vysvětlit mnohé, ne-li všechny situace kulturního přenosu, a to včetně situací, které 
jsou v rozporu. Můžeme parafrázovat Chomského výrok o vysvětlování pomocí genetiky na 
memetiku. Chomsky upozorňuje, že Dawkinsova genetická teorie je vševysvětlující, dokáže 
najít vysvětlení pro každý myslitelný fakt a každý myslitelný problém je vyřešitelný140. 
Z teorie sobeckých genů vychází memetika jako pokus kolonizovat humanitní a sociální 
vědy tímto vševysvětlujícím schématem141. Právě nemožnost Popperovské falzifikace vede 
k tomu, že se memetika podobá spíše filosofii, ve smyslu vysvětlujícího schématu, který vše 
vysvětluje kruhem z vlastní axiomatiky.  
 
1.2.8 MEMETIKA JAKO PŘÍLIŠNÉ ZOBECŇOVÁNÍ 

Chování jednotlivců je nejrychleji se vyvíjející stránka, biologická evoluce je ve 
srovnání s ní pomalá. Memy by měly být snadno prokazatelné - memetika tvrdí, že 
memetické příspěvky do myšlení, poznávání, emocí a chování budou empiricky vykazatelné. 
Interakce memů a tím pádem i memplexů jakožto kulturních entit, bude jednoduše 
popsatelná pravidly a zákony. Těmito zákony se budou pochopitelně řídit všichni lidé, kteří 
si osvojili nějakou kulturu. Půjde sice o velmi abstraktní a obecné triviality odpovídající 
obecnému společnému jmenovateli všech kultur. Tím se memetika oklikou vrací 
k prastarému antropologickému sporu o otázku kulturních univerzálií142. Memy pracují se 
zamlčenou představou lidských univerzálií – podobná, nebo dokonce stejná psychika lidí 
umožňuje šíření memů143. Memetici se domnívají, že existuje jen jediná platforma psychiky, 
která je univerzální napříč kulturami, kultury jsou jen jakési kombinace nahromaděných 
memů, memplexů. Tato představa univerzálnosti (i když implicitní) se podobá 
evolucionistické antropologii 19. století144. 

                                                 
137 srov. např. s William R. Uttal, 2003: „The New Phrenology: The Limits of Localizing Cognitive Processes in the Brain“; Cambridge; MIT 

Press 

138 např. testy na dokreslení obrázku 

139 Scott Atran, 2002: „In gods we trust: the evolutionary landscape of religion“; Oxford University Press; kapitola 9 

140 “You find that people cooperate, you say, „Yeah, that contributes to their genes perpetuating.“ You find that they fight, you say, „Sure, 

that’s obvious, because it means that their genes perpetuate and not somebody else’s. In fact, just about anything you find, you can make up 

some story for it.” v John Horgan, 2000: „The Undiscovered Mind: How the Brain Defies Explanation“; Phoenix, London; s. 179 

141 který bude mít hranice tam, kde lze zpochybnit jinými prostředky či lze vysvětlit přesvědčivěji např. antropologickými konstantami nebo 

sociologicky. 

142 Viz. pozn. 130 

143 Viz. pozn. 326 - Kardiner 

144 Viz. pozn. 10 



 21 

Takováto generalizace ale vyžaduje reifikaci, kdy se abstrahují nejrůznější stránky 
přenesitelných kulturních jevů a považují se za skutečnou věc, která obývá lidské mozky. V 
tom jsou memey podobné „g“ - obecné inteligenci145, jde o konstrukt, který vlastně teprve 
vytváří to, co je na lidech hypoteticky společné a co se na nich liší. Tomuto hypotetickému 
konstruktu je pak připisována prediktivní validita. Rozdíly mezi lidmi jsou vykládány různými 
memy v jejich mozcích. Problémem je, že lidé se neliší v konstruktech, ale 
v konkrétnostech, které jsou empiricky vykazatelné. Memetika nevysvětluje chování 
konkrétních jednotlivců ale spíše široce definované kategorie chování napříč civilizacemi. To 
jsou univerzálie, nejmenší společní jmenovatelé v rámci každé kultury146. 

Memetika je redukcionistická: Lewontin, Rose a Kamin upozorňují na to, že 
Dawkinsův přístup je hierarchickou redukcí147 a tvrdí, že zjednodušující vysvětlování povede 
jen k tomu, že výzkumník bude ignorovat dialektické vysvětlování. 
 
1.2.9 ADAPTABILITA 

Sobecká memetika vlastně tvrdí, že člověk je výsledkem adaptace, jednak genetické 
a jednak memetické. Člověk je tak mezi jejich mlýnskými kameny, a pokud odhalíme 
principy memetiky i genetiky, bude možné člověka a jeho činnosti popsat zákony a vzorci, 
vycházejícími z těchto memetických a genetických principů, které jsou výsledkem překryvu 
memetiky a genetiky. Memetika vysuzuje, že člověk má informace o tom jak mění 
prostředí, ale jaksi si není vědomá, že člověk také získává informace o svém prostředí, na 
které se adaptuje. Memetická logika předpokládá, že memy reagují na okolí (například jako 
vyrovnání nedostatků genetické výbavy) a jsou do jisté míry účelovou adaptací, 
přemostěním nebo kompenzací vnějších vlivů. Problém nastává při vysvětlování kulturních 
maldaptací (kouření, alkohol, závislosti, sebevraždy). Zdá se tedy, že vysvětlování vztahu 
genů a memů jako symbiózy neví, jak odpovědět na tyto maldaptace. Na nejednoznačnost 
výkladu účelu kulturní adaptace poukazuje např. „spandrel“148, jinak ozdobná výplň mezi 
oblouky v renesanční architektuře, která měla sloužit požadavkům statiky daných 
stavebních plánů, nesloužila umění samotnému, v biologii zančí fenotypovou 
charakteristiku, která je vedlejším projevem požadavků stavebního plánu organismu, spíš 
než adaptačním tlakům. Nejde přitom ani o exaptace (změna funkce již existujících struktur 
v průběhu evoluce), ale o vedlejší produkt, který neslouží žádnému konkrétnímu účelu. 
Memetika, stejně jako sobecká genetika nebude připouštět entity bez významu, to je ale v 
kultuře a společnosti nedokazatelné149. Pokud se vůbec dá hovořit o něčem takovém jako 
adaptace kulturních prvků v kultuře, pak bude zřejmně polymorfní a mnohoúčelová, nebo 
maldaptivní. 

Nemožnost uchopovat kulturní prvky adaptačně zmiňují Hauser a Chomsky150, ti 
tvrdí, že řečová centra151 vznikla rekurzivním vývojem lidské mysli, což nemělo žádný bližší 
evoluční účel. Řeč jakožto médium kultury je víceméně adaptační „spandrel“.  
 
1.2.10 MEMPLEXY 

Hranice mezi memy a memplexy152 je velmi neostrá. Není jasné zdali memy mohou 
být rozdrobeny na menší informační jednotky.153 Je možné, že motivy v rámci jediné UL 
jsou vlastně memy soutěžící o to být v memplexu? Týmu memů, kam se berou jen ti 
nejprospěšnější hráči pro „tým“. Memplex, jako „tým“ se replikuje pospolu (tak jak uvádějí 
Dawkins a Blackmoreová s příkladem náboženského memplexu). Nevíme ale skoro vůbec 

                                                 
145 autorem byl Charles Spearman 

146 Geertz provádí kritiku na s. 50-56 

147 „it is not just that wholes are more than the sum of their parts, it is that parts become qualitatively new by being parts of the whole.“ 

Richard C. Lewontin, Steven Peter Russell Rose, Steven Rose a Leon J. Kamin, 1984: „Not in our genes: biology, ideology, and human 

nature“, Pantheon Books; Kapitola 10 

148 Stephen J. Gould a Richard C. Lewontin; 1979: „The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the 

Adaptationist Programme“na http://faculty.washington.edu/lynnhank/GouldLewontin.pdf   

149 Viz. kapitola 2.1.5. 

150 Marc D. Hauser, Noam Chomsky, W. Tecumseh Fitch; 2002: „The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?“ 

Na www.chomsky.info/articles/20021122.pdf 

151 Brocova a Wernickova oblast 

152 Viz. pozn. 38 

153 Jak ukazuje můj výzkum, možné to je, lidé si pamatují jen části UL, někteří se dokonce nepamatují ani důvod. 
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jak se přenáší jednotlivé memy, resp. jejich menší části. Není to, že se viditelněji šíří balíky 
memů, memplexy, opět důkazem toho, že pracovat s memem jako nejmenší jednotkou je 
nepraktické? To nás ovšem vrací k úvodnímu problému – závislosti na kontextu. 
 
1.2.11 REDUKCE MUTACE 

Problémem je, že memy se dají kopírovat, jen když jsou aktivní - tj. když neleží 
pasivně uloženy v paměti jednotlivce. To se velmi podobá přenosu virů a bakterií.  

Dalším problémem je nejasný vztah mutací memů k jejich šíření - např. záměna 
melodie, nebo změna slov v říkance se může šířit dál. Není tak jasné, zdali úspěšnost šíření 
memu závisí na jeho obsahu nebo na „lepivosti/chytlavosti“154. Memetici mají tendenci 
redukovat problém mutace na důkaz toho, že v memech dochází k přirozenému výběru.  
 
1.3.1 ETICKÉ PROBLÉMY MEMETIKY 

Pokračujme na chvíli v  logice sobecké memetiky a zkusme ji dovést do konce i 
s důsledky. Když jsou memy to hlavní, to pro co člověk existuje, co je tedy substancí 
člověka? Na to memetici zpravidla neodpovídají. 

Problémem by se mohlo stát i to, že by memetika mohla mít tendenci odpovídat 
namísto toho „co je“ „co by mělo být“ jak to dělá např. Blackmoreová155. Taktéž hrozí, že 
memetika bude proti určitým krokům, které by byly v „rozporu s lidskou memetickou 
podstatou“. Dalším závažným problémem je, že memetika není bezhodnotová, mnoho 
memetiků156 jsou fanatičtí militantní ateisté, kteří rezignují na morální otázky s tím, že 
morální otázky nejsou dostatečně vědecké. Jejich odpovědi na námitky a zpochybnění jejich 
teorií odpovídají převážně ad hominem argumenty157 podobně jako je praxí např. ve 
sporech v oblasti vývojové psychologie. 

Memetika, podobně jako genetika vyvolává celou řadu znepokojivých tendencí. 
Možné je vytvoření „memetického determinismu“ resp. „memetického determinismu“, které 
by mohlo mít formu kulturního darwinismu (který by sám byl formou sociálního darwinismu, 
s tímto pojmem se běžně pracuje v negativní konotaci). „Sobecká memetika“ totiž v sobě 
nese sémě potenciální zneužitelnosti, podobně jako genetika. Štěstím je, že zneužitelnost je 
pouze hypotetická. 

Pokud bychom pokračovali (poněkud spekulativně a nekriticky) v uvažování sobecké 
memetiky, zjistíme že memetika by mohla mít totalizující sklony. Nebezpečí tkví v 
manipulaci s memy v souvislosti s „cool hunting“. Bylo by jednoduché si představit ideologii 
jakožto „metadata“ v memu, zaobalenou do „coolness“, která by získávala přívežence 
zejména prostřednictvím internetu. Podobně jako například byly využity sociální sítě při 
poslední volbě ameického prezidenta. Marketingové týmy vytvořily reklamní banner „Yes we 
can“, který kandidátovi díky takřka epidemickému memetickému šíření. Banner byl vytvořen 
tak, aby odpovídal nárokům demografické skupiny, pro kterou byl přitažlivý, pro 
demografickou skupinu se stalo „cool“ šířit tento mem. V době marketingových prezidentů, 
kteří vyhrávají díky internetovým memům, není nemyslitelné, že by se nějaká politická 
ideologie, mistrně zaobalená do „coolness“ takto mohla šířit jako mem. 

Překvapivé je, že již existuje termín „memetické inženýrství“158, díky 
sebeprogramovatelnosti kultury159 by bylo možné „vyléčit“ politické odpůrce ze špatných 
memů, což by mohlo vést k masovému vymývání mozků, ne nepodobné rituálům 
s komunistickou či nacistickou symbolikou.  

Jedním z pozoruhodných důsledků šíření internetových memů, které souvisí 
s ideologiemi nebo přesvědčeními, je fenomén „internetové bisexuality“ (sociální sítě jsou 
plné mladých dívek, které se označují jakožto „bi“ a to v míře daleko větší než by mělo 
odpovídat 2,8%160, zdá se, že tento fenomén splynul s „coolness“) nebo „wapanese 
fenomén“ (fenomén mezi západními teenagery, kteří jsou fascinováni asijskou kulturou, a 
jejich kulturní zájmy se skládají převážně z asijských filmů, hudby a anime a často projevují 

                                                 
154 Viz. pozn. 79 

155 s. 270-82, navrhuje jakési utopistické kvazibuddhistické vymývání mozků 

156 Dakwins, Blackmoreová, Dennett 

157 Dawkins, Blackmoreová, Dennett; pro ilustraci si stačí projít dodatky k Sobeckému genu od str. 239-95 

158 Blackmoreová s. 225 a 269 („psychoterapie je memetické inženýrství“) 

159 Geertz s. 57 

160 údaj podle National Center for Health Statistics z r. 2002; na http://www.cdc.gov/nchs/ 
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až nenávistné reakce k jejich vlastní kultuře), kterými se bohužel nikdo nezabýval. Zdá se, 
že tyto dva příklady, které jsem vybral jako ilustraci, probíhají víceméně spontánně. 
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ČÁST 2: URBAN LEGENDS 
 
2.1.1 SHRNUTÍ 

Viděli jsme, že memetika přispěla biologizující představou přenosu informačních 
jednotek161, které se šíří protože mohou162, což se významně podobá biologické představě 
přenašečů chorob163. Memy se v této analogii šíří náhodně stykem s přenašečem jako 
nákaza164. V této memetické podobě koncept vektoru převzali badatelé zkoumající Urban 
legends165, kteří proces šíření Urban legends pojali jako typ memetického přenosu. 
Vektorem je cokoliv co přenáší kulturní jednotku166, tedy médium obsahující informaci (UL, 
mem167) – např. přátelé, spolupracovníci, masmédia, tisk. Vektorový přenos168 ale není 
dokonalý169, tudíž vznikají chyby-distorze170. O to závažnější je skutečnost, že lidé, jakožto 
myslící bytosti takovéto změny podněcují, ať už účelově nebo podvědomě171. Pro to, 
abychom propojili UL s memetickou teorií, a mohli pak kriticky zhodnotit tuto teorii, musíme 
se podívat na specifika UL. 
 
2.1.2 DEFINICE URBAN LEGENDS 

Tím, kdo se zasloužil o popularizaci a masové rozšíření povědomí o tzv. „Urban 
Legends“, případně „Contemporary Legends“, byl Jan Harold Brunvand, zejména dnes již 
klasickou publikací „The Vanishing Hitchiker“, která dosáhla značného komerčního úspěchu. 
Kniha ještě neobsahovala přesnou definici Urban Legends (dále UL), pouze výčet některých 
vlastností a odlišnosti od odstatních žánrů: „UL patří do podskupiny lidových vyprávění – 
legend, kterým se věří, nebo jsou alespň věrohodné, na rozdíl od pohádek, a které jsou 
zasazeny v nedávné minulosti a týká se normálních lidí, ne poloboů jako v mýtech. Legendy 
jsou lidové dějiny, nebo kvazi-dějiny“172. Sám Urban Legends definoval později jako: 
„Příběhy zasazené do současného prostředí (ne nezbytně městského), které jsou líčeny 
jakožto skutečná osobní zkušenost. Příběhy pracují s tradičními motivy, což poukazuje na 
jejich legendární povahu.“ „Tyto příběhy jsou obvykle populární ze tří důvodů: mají 
strašidelný nebo humorný děj, prvek víry ve skutečnost příběhu a explicitní nebo 

                                                 
161 Memy – jednotky kulturního přenosu (Dawkins, R., 1976: „Sobecký gen“, Mladá Fronta, překlad 2. edice, s. 172-182), někteří badatelé 

zdůrazňují jejich sociálnost - Darrell A. Joyce, 2003: "Modern Folklore: Cybermythology in Western Culture", dostupné na 

http://anthroglobe.info/docs/cybermythology.htm. 

162 což vychází z domnělé analogie memů s geny, tak jak geny chápe Dawkins (Dawkins, R., 1976: „Sobecký gen“, Mladá Fronta, překlad 2. 

edice). Memy se tak budou šířit jen proto, že mohou, bez ohledu na to, zda jsou užitečné či ne (Blackmoreová, S. 1999: „Teorie memů“, 

Portál, Praha, s. 30). Dawkins tvrdí „tak se memy rozmnožují v memofondu přeskakováním z mozku do mozku procesem, který můžeme (…) 

nazvat napodobováním“ (s. 175) 

163 Viz. epidemiologická definice vektoru např. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/vector. „Memes have a life-cycle similar to 

parasites“ - Bjarneskans, Grřnnevik, Sandberg, The Lifecycle of Memes, dostupné na 

http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html 

164 Dawkins 1976 s. 175 

165 Např. Darrell A. Joyce, 2003 Nebo Bjarneskans, Grřnnevik, Sandberg, The Lifecycle of Memes, dostupné na 

http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html. 

166 Srov. Darrell A. Joyce, 2003 a Bjarneskans, Grřnnevik, Sandberg. Bjarneskans a spol. kladou důraz na pasivitu média („Can a human be 

a vector? Yes she can, if she lacks the cognitive capacity (or interest) to elaborate on a specific meme. Then she is just a non-reflective 

carrier of the meme“), Joyce upozorňuje, že médium se podílí na podobě předávaného příběhu „Often the mode of communication, or vector, 

shapes the story itself“. 

167 Mnozí sociální vědci považují UL za druh memu - Chattoe, E., 1998: „Virtual Urban Legends: Investigating the Ecology of the World Wide 

Web“ dostupné na http://www.intute.ac.uk/socialsciences/archive/iriss/papers/paper37.htm. 

168 Model přenosu spočívající v dekódování hostitelem, po němž ho mem infikuje, čímž se hostitel stává vektorem (médiem) pro mem, který 

je v něm zakódován, aby mohl být následně předán prezentují např. Bjarneskans a spol. Blackmoreová rozlišuje 4 typy memetického přenosu 

„kopírování produktu“ a „kopírování návodu“ (Blackmoreová, 1999, s. 87) a „vertikální a horizontální“ přenos (tamt. S. 161).  

169 Přenos memů také bude obsahovat chyby (Dawkins, 1976, s. 177), alespoň skrze orální narativitu - digitalizace informací zlepšuje 

kopírovací přesnost memů, protože snižuje chyby při uchovávání a přenosu (Blackmoreová, 1999, s. 251-2) memy samotné digitální nejsou 

(tamt. s. 82). Je ale možné, že internet zrychlí a zpřesní přenos UL (Joyce, 2003). 

170 Distorzí v Brunvandových pojmech je „Chain of transmission“ v „Communal Re-creation“ (viz. pozn. 273 a 418) 

171 „Often, the transmitter changes places and dates, either on purpose or subconsciously, and the story takes on a life of its own.“ Joyce, 

2003. Každé předání udržuje dynamiku UL. 

172 Brunvand, J.H., 1981: „The Vanishing Hitchhiker“, W.W. Norton and company, New York, s. 3 
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implikované varování nebo morální poselství“173. A jako „apokryfní příběh ze současnosti, 
který je sice vyprávěn jakožto skutečný, ale zahrnuje tradiční motivy a je připisován 
známému známých“174 Koncept, který se vžil jakožto UL, je však daleko starší - v roce 1959  
Dorson upozorňuje na městkou mytologii: „Legenda - tedy příběh, který se nestal, ale který 
je vyprávěný jakožto skutečnost - zakotvil v městském přestrojení v metropolích.“175 Ještě 
před Brunvandem tak definuje UL jako „Krátké zprávičky o anonymních lidech zapletených 
do vesměs bizarních a traumatizujících, někdy také nadpřirozených nebo humorných situací, 
do kterých se dostali kvůli porušení nepsaných společenských pravidel nebo sociálních 
norem.“176 Historie termínu UL je poměrně spletitá a zde nepodstatná.177 Kapferer shrnuje: 
„V posledních letech moderní fokloristé přišli s novým konceptem „současné legendy“, který 
pokrývá vyprávění týkající se nedávných událostí a skutečných osob. Tyto legendy se 
vypráví s cílem v ně věřit.“178 

Takto vnímané UL dosáhly určité proslulosti, staly se všeobecnou znalostí, dokonce 
do té míry, že v prvním desetiletí 21. století se již v úvodech do antropologie nebo 
etnografie objevují nezávislé formulace a definice UL, aniž by docházelo k přímému citování 
– uveďme například Fionu Bowie „(urbánní mýty) jsou formou foklóru, která je braná jako 
fakt. Příběhy jsou šířeny ústně či skrze noviny a jiná média. Urbánní mýty nejstaví na přímé 
zkušenosti, ale věří se, že pochází z věrohodného zdroje. Události jsou často připisovány 
„známému známých“. Termín „urbánní“ odlišuje takovéto příběhy od „tradičního folklóru“, 
ale nejde o kvalitní odlišení, protoře existuje značná souvislost mezi „tradiční“ a „moderní“ 
formou tohoto žánru.179 

Další definice se vesměs shodují na několika vlastnostech, které jsou pro UL typické. 
Na tom, že se jedná z valné většiny o přirozené události – nadpřirozeno se sice vyskytuje, 
ale v menší míře. Green upozorňuje: „UL se více zabývají racionálně příšerným než 
neracionálně nadpřirozeným“180, podobně Fine: „obvykle jsou UL zakořeněné v lidských 
ohavnostech než ve víře v nadpřirozené síly“181 a Déghová: „Současné legendy jsou někde 
mezi každodenními zkušennostmi a událostmi mimořádnými. Jsou o obyčejnosti a 
každodennosti ale s neobvyklým zvratem“182 K překvapivosti také francouz Renard: 
„Anonymní vyprávění krátkých forem s překvapivými obsahy, které jsou prezentované v 
mnoha variantách. Jsou vyprávěny jakožto pčerstvé a pravdivé, odehrávají se v obydleném 
prostředí. Vyjadřují strachy či touhy.“183 Akademický zájem o UL souvisel s předpokladem, 
že UL jsou jakýmisi „odrazy“ sociálních problémů (post)industriální společnosti, 
zprostředkovaných masmédii.184  Legendy se objevují jakožto okamžité ohlasy 
každodenních problémů obyčejných lidí.185 Podobně též Brunvand: „...jsou jedinečnými 
odrazy hlavních starostí jedinců ve společnostech, ve kterých se legendy šíří“.186 Díky 
masmédiím dochází k jejich rozmnožování a šíření rychleji a dále než kdykoliv předtím.187 
Zdá se, že sociální významnost vytyčovala životnost těchto legend. Legendy vytvářené 
lidem byly vždy obráceny k místním společenstvím a přítomnosti, ale zdá se, že právě toto 
folkloristé ignorovali a sociální významnosti nepřipisovali důležitost.188 Současné legendy se 
objevují jakožo současné projevy tradičních legend, zastupují současnou fázi trvajícího 
procesu, který udržuje příběh smysluplný a životaschopný. Déghová: „etnografická 
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178 Kapferer, Jean-Noël, 1990: „Rumors: uses, interpretations, and images“, Transaction Publishers; s. 15 

179 Bowie, Fiona: „The anthropology of religion: an introduction“, 2. edice (2006), Wiley-Blackwell ; s. 296 
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současnost je postavena na historických předchůdcích a je nepochopitelná v odloučení od 
své minulosti. Musíme hledat spojitosti a souvislosti abychom určili obsahy, formu, poselství 
žánru legend.“189 Na procesualitu upozorňuje také Klintberg: „…že staré a nové legendy 
patří do stejného žánru, který se neustále mění souběžně se změnami ve společnosti. Tento 
žánr ale nebyl souvisle dokumentován, spíše naopak. Historická perspektiva nám pomůže 
rozlišit, které moderní legendy jsou zdánlivě nové a které skutečně nové“.190 Zdá se, že 
staré legendy jsou vytlačovány novými.191 Stejně tak Bowie: „Gramotnost a historie 
neznamenaly konec mýtů ani jejich zastarání. Právě naopak, lidské společnosti nepřetržitě 
přeformulovávají své dějiny tak aby připomínaly mýty, vyzdvyhují některé detaily a jiné 
vypouští. Stále jsou používány prostředky opakování a analogií, které jsou současně 
konzervativní i flexibilní. Mýty se staly zásobárnou lidské zkušenosti“.192 
 
2.1.3 URBAN LEGENDS A OSTATNÍ ŽÁNRY 

UL bývají jedním dechem zmiňovány se dvěma příbouznými, nebo dokonce 
překrývajícími se žánry – drbem (Gossip193) a fámou (Rumor194). UL nedrží pohromadě tolik 
jako tyto příbuzné žánry, a je stejně prchavá jakožto šeptanda drbů a fám.195 Fámy a UL 
spojuje to, že „tato moderní vyprávění existují v mnoha verzích a jsou vyprávěny jako 
pravdivé nebo alespoň věrohodné. Fámy (rumors) na druhé straně jsou časově 
neohraničené, nespecifické, s nejasným koncem a bez chronologie ve vyprávění.“196; „Rozdíl 
mezi nimi (UL a fámou) spočívá v tom, že UL nepostrádá specifičnost motivu, jednání a 
významu, kdežto fáma tuto přesnost postrádá.“197 Kapferer pozorňuje na to, že Gossip (drb) 
se „týká určitých lidí z vlastní skupiny, není škodolibý, nevyčerpává se lámáním si hlavy, je 
pomíjivý a je nahrazen čerstvým drbem“.198 Fámy (rumors) se týkají lidí a nedávných 
událostí a jsou prezentované jakožto pravdivé a věrohodné informace. Legendy199 v 
tradičním smyslu odkazují na minulé události, považované už za fiktivní, často do této 
události vstoupí bozi nebo hérojové.200  

Jako druhá osa v definicích UL je používané odlišení současných a tradičních 
legend201 potažmo balad a pohádek202. Detailně je srovnává např. Carl Lindahl203. Ellis trvdí, 
že legendy jsou podobné chameleonovi a definovat by se legendy měly tím „kdy je legenda“ 
spíše než „co je legenda“204, což je silný odkaz na již zmíněnou procesualitu.  
 
2.1.4 ZDÁNÍ REÁLNOSTI 
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Často se setkáváme s tím, že veřejnost hodnotí UL jako nepravdivé205. To by možná 
šlo vnímat jakožto apriorní obranný postoj – nevěřit ničemu. Je pravděpodobné, že tento 
postoj veřejnosti vyprovokovali sběratelé folkloru, kteří do sebraných útvarů promítali své 
mínění a pohlíželi na víru v neověřené fámy s despektem. Veřejnost tak vidí UL jako něco 
iracionálního nebo jako projev nevzdělanosti206. Někdy se v definicích UL objevuje 
problematické vztažení víry v pravdivost UL a její, zřejmě objektivní, nepravdivost – 
„vyprávění týkající se nějakého aspektu moderního života, kterému vypravěč věří, ale které 
je ve skutečnosti nepravdivé.“207 Směšuje se příběh samotný, názor vypravěče a vypravěč 
samotný. Toto smíšení identifikuje Déghová, která odděluje jednotlivé vrstvy v UL. Odlišuje 
příběh samotný od jeho sociálního významu, to jsou určitá „metadata“, vysvětlení 
vvýznamu, která nejsou příběhem, ale vztahují se k němu, nejsou v příběhu obsažená, ale 
příběh se může sdělovat s nimi. „V celém vyprávění jsou současně přítomny dva názory - 
příběh samotný a názor lidu, který vyjadřuje rozumové uchopení příběhu a hloubání nad 
uskutečnitelností toho, co se vypráví. Oba názory se mohou podporovat, vylučovat nebo 
sloučit dohromady.“208 Mohou být buďto implicitně přítomná, jak to naznačuje Déghová, 
nebo mohou mít formu dovysvětlujících dodatků.209 

Fine také tvrdí, že příběh a vypravěč jsou oddělené „UL dovolují vypravěči dosáhnout 
určitý stupeň odstupu od své role a od samotného vyprávění210 a to právě skrze předpoklad 
toho, že přavyprávěné události jsou skutečné nebo alespoň věrohodné“.211 Fine toto nazývá 
„struktura důvěryhodnosti“212. Toto „zdání reálnosti“, jak jej budu nazývat já, řeší i 
Brunvand213 upozorňuje, že ústní podání předává legendy jako skutečnost214 „Vývoj legendy 
od původní stručné fámy je postupný - fáma postupně získává potvrzující detaily“215 

Někteří autoři na „zdání reálnosti“ pohlížeji skeptičtěji216 a jiní toto „zdání reálnosti“ 
odmítají úplně. Chattoe se rozhodne rezignovat na problematické zdání reálnosti - „...sporné 
je, zdali se UL šíří proto, že jsou "skutečné" nebo "užitečné" nebo protože rozpoznávají naše 
archetypální strachy a obavy“217a „zdání reálnosti“ vysvětluje jednoduše leností, nezájmem 
a nedostatkem času.218 Pokud se ovšem z definice UL vyřadí právě ona věrohodnost, ono 
„zdání reálnosti“, definice UL se neúměrně rozšíří a budou mezi ně být počítány i nereálné 
vtipy atd. 

Odkud se však bere ono „zdání reálnosti“? Brunvand tvrdí, že tento potenciál znít 
věrohodně plyne ze zasazení do konkrétního místního prostředí: „UL získávají 
důvěryhodnost z konkrétních detailů místa a času nebo odvoláním k autoritě zdrojů 
legend“219 Podobně na „zdání reálnosti“ upozorňuje např. Bowieová: „urbánní mýty mají 
obvykle jasnou strukturu vyprávění - děj, postavy, čas a místo, a množství dodatečných 
detailů dodává příběhu autentičnost.“220 Pokud dojde ještě k dalšímu posílení a UL rotuje ve 
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sdělovacích prostředcích, odchází k přidání ještě silnější „aury pravdy“ do vyprávění.221 
Odkaz ke konkrétnímu místu nebo konkrétní instituci či problému, který je aktuální, bývá 
dáván do souvislosti s již zmíněnou nepřetržitou procesualitou tvroby legend – není nutné 
odlišovat UL od tradičních legend, respektive odlišují se tím, že UL mají význam pro 
moderního člověka, kdežto tradiční měly význam pro člověka předmoderního. „Aby legendy 
přežily, musí být relevanntí, musí se zabývat současnými problémy, tak jako se jimi 
zabývali vždy v minulosti“222 Problém toho, že UL jsou vyprávěny jako pravdivé nebo 
věrohodné bez ohledu na jejich přesvědčivost je tedy spíše otázkou definice UL, resp. 
kategorizace poddruhů UL. 
 
2.1.5 MOTIVY; UL JAKO INTERPRETACE; MULTIPURPOSALITA 

Autoři upozorňují na nesouvislost, nekompletnost UL, které se rozpadají do menších 
fragmentů, které jsou pak nehomogenně seskupeny do příběhu, který tak obsahuje spoje, 
záplaty a vycpávky. Díky tomu pak děj neplyne rovnoměrně a dynamicky ale „trhaně“. 
Zlomkovitost legendě podle Déghové zajišťuje funkci a tím více se bude šířit – „čím větší je 
popularita legendy uvnitř skupiny, tím účelnější se stane. Tím viditelnější bude 
nekompletnost této legendy.  Protože se šíří z osoby na osobu, podobně jako fáma, nebude 
moci dosáhnout stálé formy a zůstane nekoherentní.“223 Zlomkovitost je vnímána jakožto 
důvod úspěšného šíření legendy. Každá legenda je tak složená ze střepů, komponentů a 
každý z nich je zdůrazňován podle toho, co se zdá samotnému vypravěči důležité. Každý 
vypravěč jednoduše přikládá váhu jinému komponentu. Tyto střepy jsou ale podpořeny 
důležitějšími komponenty kontextu, které jsou podmínkou pro existenci legendy, protože 
tvoří její strukturu. UL lze rozsštěpit na jednotlivé komponenty. Tyto „střepy“, části legendy, 
mají nejednoznačný význam, respektive mají významů víc. Ty jsou zdůrazňovány nebo 
naopak přesouvány do pozadí podle subjektivní důležitosti pro vypravěče.224 Jednotky UL, 
ony střepy, jednotky UL, ony střepy, které jsou mezikulturně přenosné225, folkloristé je 
označují jako motivy, jednotky „oral textu“226. S motivy, jakýmisi nedělitelnými stavebními 
kameny227 pracoval např. Stith Thompson, autor Aarne-Thomsponova klasifikačního 
systému a klasické práce „Motif-Index of Folk-Literature“.  

K čemu tedy UL slouží? Klintberg se domnívá, že legendy ke kompenzaci strachů 
všedního dne228. Bordia a DiFonzo229 uvádí 3 funkce šíření fám –  

1) Fámy vznikají a šíří se aby umožňily lidem vyrovnat se s nepředvídatelnými a 
nebezpečnými situacemi. Je to odpověď na zneklidňující témata, která jsou zpravidla osobně 
významná. Jedná se o způsob sociálního získávání informací pro potřebu vytváření si 
přesnějších úsudků. Zde jde zejména o obsah UL. Každá fáma je tak do jisté míry 
individualizovaná. „Přestože je fáma nepochybně sociálním fenoménem, individuální 
psychologické motivace jsou důležitou částí škládačky“230 Každá fáma je tak podrobena 
subjektivním kontrolám věrohodnosti z pozorování postojů druhých, podle toho si jedinec 
vyhodnocuje a neustále přehodnocuje svůj názor. Fámy tak slouží k získávání sociálně 
potvrzeného vnímání reality, které odpovídá na změny prostředí, kterým se přizpůsobuje.  

2) umožňují lidem vytvářet a udržovat sociální vztahy uvnitř společnosti.231 V tomto 
módu slouží fámy k „péči o srst“. Slouží tak například k správě dojů o vlastní osobě nebo 
ukazují, jak jedinec vyhovuje požadavkům sociálních norem. Zde jsou UL předávány hlavně 
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mezi řečí, nejde přímo o jejich obsah. Allport a Postman, že většina fám je negativních - 
posilujících rasismus232, Knapp uvádí, že z celkového počtu zkoumaných fám bylo 65% 
během 2 světové války „meziskupinově konfliktních“233; další příklady uvádí Bordia a 
DiFonzo234 nebo Kakar235. To může vysvětlovat poznatek Rainera Wehse, že vyprávění 
povzbuzuje dobrou náladu, a to i když si lidé vyměňují UL s negativním obsahem236. 
Negativní emoce, jako strach, mohou být mechanismem navazování sociálních pout.  
Nepříjemné pocity z UL se váží k vzdáleným událostem, nová sociální vazba, kterou 
získáváme vyprávěním příběhu je teď a tady. 

3) Umožňují jedincům upevnit svoji osobní identitu.  Lidé vyhodnocují UL podle svého 
světonázoru, pokud bude fáma vyhovovat jejich světonázoru, budou jí pravděpodobně 
věřit.237 Aby lidé zachovali soulad se svým přesvědčením, budou věřit spíše tomu, co 
odpovídá jejich předchozím postojům. „Fáma odůvodňuje, zatímco ulevuje“238. Lidé mají 
sklon v sociální komunikaci reprodukovat zprávy odpovídající stereotypům, šířit se 
jednoduše budou více fámy, které podporují již existující předsudky. „Fáma spíše upevňuje 
již existující postoje, než aby vytvářela postoje nové“239. A při tom se lidé cítí dobře. Stejná 
otivace funguje také, když musí lidé hájit své subjektivní názory. Bordia a DiFonzo tvrdí, že 
tato funkce přispívá ze všech 3 k šíření fám nejméně.240  

• Všechny 3 funkce působí současně, ovšem v každé situaci je zpravidla jen jedna 
převažující.241  

Rozštěpenost vede k „multipurposalitě“ – mnohosti účelů242. Tato nekoherentnost je 
někdy vnímána tak, že odkazuje k modernosti těchto vyprávění. („zlomkovitá, nekompletní 
forma" UL odkazuje k významným vlastnostem modenrnosti těchto textů“243) Důležité je, že 
význam je přiřazován právě těmto jednotlivým fragmentům, to umožňuje 
individualizovanou interpretaci. UL jsou mnohovrstevnaé, v různých situacích nabývají na 
významu různé typy vrstev.244 Tyto vrstvy jsou využívané podle různých situací, a pokud je 
člověk nevyužívá současně, mohou v jeho mysli existovat současně. 245Důležitý je na UL akt 
interpretování, to je dokonce důležitější než prospěšnost pro společnost.246 „To, co činí UL 
tak přitažlivé paradoxně není příběh, který vypráví, ale ten, který nevypráví a který klade 
nároky na nás jako posluchače a vypravěče. Nutí nás vstoupit do role těch, kteří 
interpretují“247„žádný jiný žánr folklóru nenabízí tolik „záchytnách bodů“ pro interpretaci 
jednotlivých textů jako právě moderní UL"248 UL existují, šíří se a mění svůj obsah 
interpretací. Jejich nekoherentnost a fragmentárnost znamená, že neexistuje jejich konečné 
„čtení“, jejich „procesualita“ vychází z interpretace, jako způsobu zacházení s UL.249 

Je pravděpodobné, že UL jsou sociálně konstruované, mezi UL na jedné straně a na 
druhé straně sociálními problémy, sociálním napětím a individuálními strachy existuje 
oboustranná interakce. Tato interakce má za následek vznik nových UL a jejich následné 
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243 Daniel R. Barnes: „Interpreting Urban Legends“ IN: „Contemporary legend: a reader“, ED:  Gillian Bennett,Paul Smith; s. 11   

244 Geertz s. 20 

245 obecně: Thomas Eriksen, 2008: „Sociální a kulturní antropologie“, Portál, Praha; s. 274 

246 Daniel R. Barnes: „Interpreting Urban Legends“ s. 10-11 

247 tamt. 

248 tamt. 
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při předání a sledují reakce druhých na jejich interpretaci, která odráží je samé. (kapitola 6.1.3.) 
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lavinové rozšíření jak neoficiálními tak oficiálními kanály. To, jak snadno vzniknou UL 
z osamoceného případu v atmosféře sociálního napětí, a přerostou v mediálně rozšířenou 
masovou paniku, ukazují Best a Horichi na příkladu otrávených sladkostí a žiletek v jablcích 
rozdávaných dětem o Halloweenu250.  Dobové ankety, veřejné názory, organizace zabývající 
se bezpečností dětí odpovídají latentní nervozitě a napětí ve společnosti. UL je výsledkem 
zvyšujícího se povědomí ohožení dětí, strachu ze zločinu a nedůvěry v ostatní, to 
dohromady vytvořilo společenské napětí, které bylo ztělesněné v takovýchto anonymních 
sadistických útocích na nejbezbranější - děti251. Tyto UL se krystalizovaly a staly se latentní 
součástí americké kultury. Napětí se vyjadřuje jako hrozba pro společnost, resp. její 
sounáležitost. Na takovéto hrozby odpovídá masová hysterie a UL. Společenské uspořádání 
ovlivňuje to, jak je nebezpečí vnímáno, a takovýto pohled je šířen.252 V homogenních 
skupinách se velmi rychle šíří masová hysteire, ve větších různorodějších skupinách jsou 
zmobilizováni aktivisté, ale v neformálních informačních kanálech se šíří UL.253 Na 
znepokojivé UL se těžko kolektivně reaguje. Různorodost společnosti, nepravidelnost 
vynořování UL, neexistence přesvědčivých důkazů a nedostatek občanů, kteří by měli vůli se 
aktivně pustit do boje s hrozbou, která je ztělesněná v UL, to vše vedlo k tomu, že problém 
otrávených sladkostí a břitev v jablkách o Halloweenu zůstal u UL.254 
 
2.1.6 ZPOCHYBNĚNÍ ORÁLNÍHO PŘEDÁNÍ JAKO JEDINÉHO PROSTŘEDKU 
PŘEDÁVÁNÍ UL 

Mluvené slovo je jen jedním druhem média, kterým se UL mohou šířit. Zahrnuje 
mnoho poddruhů - konverzaci mezi dvěma lidmi, neoficiální hovory mezi přátely, které se 
vyznačují skupinovou dynamikou, oficiální diskuzní skupiny, důvěrné hovory, oficiální 
pracovní rozhovory, atd. UL se ovšem mohou objevovat v tisku, v televizi a rozhlase a 
v posledních 20 letech také na internetu, jejich existence není už omezena na ústní 
vyprávění. Složitou otázkou tedy je, zdali je to pro UL nové prostředí a zdali přenos UL a 
samotné UL získávají nové rysy.  Kapferer tvrdí, že tento nový habitat mění přirozenost UL: 
„Pokud jsou novinky z neoficiálního zdroje přenášeny pouze mluveným slovem, máme co do 
činění s „čistou fámou“, která se zpravidla šíří řetězovou reakcí a šíření je rozsáhlé. Když se 
informace objeví v novinách – nejde už o fenomén čisté fámy, protože fáma byla 
zmedializována.“255 Jiní autoři upozorňují naopak na to, že už od samého počátku se UL 
vyvíjely souběžně v tisku a v ústním podání, obojí ovlivnilo podobu legend. Toelken 
zmiňuje, že „UL jsou náchylné k přesouvání do a z tisku“.256 Přenos UL je přirozený v obou 
těchto médiích jelikož UL se vyvíjely jako žánr na obou těchto úrovních současně, resp. mají 
schopnost přeskakovat z mluveného slova do tisku a zpět. „Dlouho před tím, než se pro 
tento druh příběhů, začal používat termín "soudobá legenda", bývaly otiskovány v novinách 
jako „výplň“, vata do novin, ve stejné době je začali sbírat populární autoři, kteří je 
publikovali jako sbírky vymyšlených příběhů, mýtů, "kachen" a klamných představ.“257 To je 
čím dál patrnější v oboustranném ovlivňování skutečnosti a UL, kdy se hranice mezi 
výmyslem a realitou rozmazávají a paralely mezi nimi kynou. Danielson poukazuje na 
složitý průsečík vzájemného ovlivňování a inspirování filmů a UL: „vztah mezi UL 
předávanými mluveným slovem a filmy, které zobrazují varianty strašidelných událostí tvoří 
velmi komplikovanou změť souvislostí.“258 Obojí, jak filmy tak UL vychází ze stejného jádra 
a vzájemně se oboustraně ovlivňují. Danielson toto vzájemné ovlivňování vysvětluje 
společným publikem, které je fascinováno morbidností těchto příběhů - „..zdroje jsou 
nejasné, protože jak orální narativita, tak film mohou vděčit historickým událostem, buďto 
nesourodým nebo souvisejícím. Jak filmy, tak křiklavé články v novinách mohou vzkřísit 
nebo posílit UL. Není nepravděpodobné, že takovéto novinové články, filmy a UL mají 

                                                 
250 Joel Best a Gerald T. Horiuchi: „The Razor Blade in the Apple: The Social Construction of Urban Legends“, IN: „Contemporary Legend: A 
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252 tamt. s. 124 

253 tamt. 
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257 Gillian Bennett a Paul Smith: „Introduction“ IN: „Contemporary legend: a reader“ (ED: Gillian Bennett a Paul Smith), s. XXIII 

258 Larry Danielson: „Folklore and Film“ IN: „Contemporary legend: a reader“ (ED: Gillian Bennett a Paul Smith), s. 58 
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společné publikum. Imponují jednotlivcům, které takováto témata zajímají, ať už jsou v 
jakékoli formě.“259 UL, které zpravidla nemají nadpřirozený charakter, jsou jako doma ve 
společnosti, která už nevěří ve strašení duchů, a lidožravé příšery ale překypuje vrahy, 
úchyly a šílenci. Překvapivé paralely mezi legendami a skutečnými událostmi posilují ještě 
silnější zakotvení UL do prostoru mezi orální narativitou a masmédii, UL tak zísakávají nátěr 
kvasi-hyperreálnosti.260 Některé skutečné události, působí jakožto magnet na vyrábění UL. 
Zejména morbidní a víceznačné události.261  
 
2.1.7 VZNIK A ŠÍŘENÍ UL 

Jak UL vznikají? Většina UL pochází z neznámých zdrojů nebo jsou jen 
aktualizovanou formou starších legend, a proto jsou UL většinou badateli hodnoceny jako 
vymyšlené262 až na pár případů, kdy se jen příležitostně podaří vyptátrat UL ke skutečné 
události.263, či UL používají doložitelnou událost za základ264, nebo dokonce skutečnou 
událost265, nicméně i tyto příběhy s pravdivým základem jsou stále vnímány jakožto UL. 

Tamotsu Shibutani poskytuje schéma nabídky a poptávky, kdy při nenasycení 
poptávky informacemi z oficiálních zdrojů vznikají fámy: „fámy (rumors) vyplývají z 
dvojznačných situací, když ve věřejnosti převažuje poptávka po novinkách nad nabídkou, 
která dodává infromace oficiálními kanály, pravděpodobně vznikne základ pro fámu - čím 
větší je nenasycená poptávka po novinkách, tím s větší pravděpodobností se rozvine tento 
základ ve fámu.“266 Kapferer nabízí model imaginace - lidé potom, co slyší zlomek UL, 
začnou uvažovat o časovém horizontu a někdo řekne, nebo si domyslí veškeré podrobnosti, 
poté lidé začnou posouvat s příběhem více a více k přítomnosti a celý proces domýšlení si 
celého příběhu nabírá na rychlosti mezi jednotlivými sděleními. Dříve než k tomu došlo, 
Kapferer označuje „podzemní“ existenci fámy jakožto semi-legendu267 bez prostorového 
určení a odkazu k přítomnosti. UL se tak „změní z bezčasého vyprávění, které není vázáno 
na město, na dnešní horkou novinku“.268  

Folkloristé k UL přistupují jako k žijícím organismům a studují jejich šíření a 
replikaci269. Jednotlivé UL jsou zaznamenávány, podobně jako většina folklorních entit, ve 
variantách270, které jsou pro potřeby analýzy vzájemně srovnány, rozčleněny na motivy a je 
z nich abstrahováno to, co je v nich společné271, podle čehož jsou klasifikované272.  
Ideálně se UL seřadí chronologicky do trajektorií273, které vysledují původ až k „Proto-
legendě“274, která je výchozím bodem trajektorie a všechny varianty se s ní porovnávají275.  
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Ve své klasické práci „Psychology of Rumor“ Allport a Postman usuzují, že jak fáma cestuje, 
stává se stručnější, zkracuje se a zjednodušuje svůj obsah, aby se mohla jednodušeji 
vyprávět276 Z jejich výzkumu pak vyplynulo, že za 5-6 měsíců ústního předávání bylo 70% 
detailů fámy ztraceno.277 UL tak degenerují, v jejich přenosu existuje distorze, mutují a 
mění se díky ní. S tím nesouhlasí někteří jiní badatelé, kteří tvrdí, že tento výsledek byl 
výsledkem podmínek experimentu, kdy telefonní hry nedovolovaly nabalovat další detaily, 
nedovolovaly míšení a změny. Feldman-Savelsbergová278 tvrdí, že ve skutečných, 
neexperimentálních podmínkách se naopak fámy stávají složitější. Za zmínku stojí, že se 
Déghová domnívá, že jen kvalifikovaní vypravěči - nostielé tradic mají dostatek zkušeností s 
určitým žánrem, že text budou schopní předat bez větších změn.279 Tím proč některé 
folklórní entity zůstávají takřka nezměněny, se zabýval Walter Anderson280, snažil se 
zkoumat jejich přenos a pro vysvětlení této stability vytvořil „zákon sebeopravy“. Déghová 
namítá, že ve svém experimentu nevzal v úvahu kvalitu a kvantitu distorzí281. Déghová a 
Vázsonyi zjistili, že účastníci foklórního přenosu mají značnou svobodu volby,282 tato 
svoboda se týká zejména přeformulovávání, nahrazování výrazů. To byla podlé Déghové 
chyba Andersonova experimentu283, ve skutečném prostředí jsou účastníci svobodní. Tato 
svoboda je podle Déghové za procesem distorze UL. 

Axiomem tedy je, že distorzí proto-legendy vznikají varianty UL, ze kterých distorzí 
vznikají sub-varianty284. Příkladem skutečné události, která sloužila jako proto-legenda 
k UL, může být 11. září 2001.285 Díky tomu, že UL mají schopnost skákat z mluveného slova 
do jiných médií,286 se nešíří jen ústně, a díky tomu mají neobyčejnou schopnost cestovat. 
UL známá jako „Unsolvable Math Problem“ byla znovuzaseta do oběhu v mluveném slovu 
článkem o této UL v Readers Digestu, UL o které informoval Readers Digest, však byla sama 
založená na televizním vysílání, ze kterého se stala UL žijící v orální narativitě.287 Nejnovější 
podoba této UL má tak hned 3 proto-legendy – původní skutečnou událost, televizní vysílání 
a článek v Readers Digestu. Zde stojí za to si připomenout Kapfererovu domněnku, že jen 
„čistá fáma“ nám umožní pozorovat životní cyklus fám - tedy začátek s prakticky ničím, ke 
kterému se po etapách přidává až do konce fámy, kdy fáma končí v zapomnění.288 
Pravděpodobné ale je, že dnes již Kapfererova „čistá fáma“ neexistuje. Koven upozorňuje 
na již zmíněné prolínání fikce a UL. „Televizní programy nejenom že používají materiál UL, 
ale tím, že jej převypráví znovu zprřístupní tyto příběhy dalším generacím.“289 Je tak vlastně 
stále těžší dohledávat proto - legendy a pokud se dohledají, mohou být už samy ovlivněny 
jinými médii než mluveným slovem. Jak píše Kapferer: „i když je ...legenda jen 
zdeformovanou ozvěnou nějakého vzdáleného faktu, musíme vysvětlit, proč se jí kolektivní 
paměť tak vroucně drží“290. Skutečné události, jejich druhý život v UL a opětovné použití UL 
ve fikci už od sebe nelze jednoznačně oddělit. Téměř vše může být proto-legendou, 
základem pro rozvinutí UL.291 Tento fenomén byl popsán jako polygeneze UL.  
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Tradiční fokloristický přístup byl takovýto: složité příběhy se většinou ústně šíří tzv. 
„pronikáním“ (diffusion)292, pak stačí najít skutečnou událost, která vedla k vyprávění. Věřilo 
se, že legendy vznikají z památných událostí nebo osobní zkušenosti. Problém podle Finea 
nastává, když je UL založena na událostech, které se opakují.293 Pak už nelze říci, že UL je 
jen fiktivním produktem představivosti nebo jen interpretace skutečné události.294 Pokud se 
totiž opakuje událost nebo podobná událost „může dojít k na sobě nazávislém vzniku 
legend, které jsou k sobě paralelní“295. Nejde o otázku toho, jak legendy vznikají, ale o 
počet původů. Polygeneze vysvětluje některé UL, které jsou založené na opakovaných 
událostech.296 Zvláštním případem polygeneze ovšem je, když jedna proto-legenda dá 
vzniknout několika variantám jedné UL.297 

Vidíme tedy, že média sama dynamicky urychlují přenos UL298, to se ještě znásobuje 
vlivy čerpání inspirací do hororrových filmů, které legendy také zpětně ovlivňují, jak už bylo 
zmíněno. Současná situace je někdy popisována jako „Boom“.299 Přenos v masmédiích a 
z toho vycházející určitá existenční hyperreálnost, způsobí, že UL podléhají zrychlenému 
vývoji - UL takto podstoupí tolik změn a variací během týdne, jako orální tradice podstoupila 
za 3 generace.300 Dopad na přístup lidí k UL zmiňuje Fine: „šíření legend skrze média je 
důležité a směrodatné, může vést dokonce i k panice (např. vražední stopaři nebo únosy 
dětí) , to se u osobního vyprávění obvykle nestává.“301 Co však toto lavinové šíření UL 
způsobilo? Byli to samotní folkloristé302. Petzoldt kritizuje americké „pseudo-fokloristy“ za 
to, že jsou, společně s médii, zodpovědní za rozšiřování a upevňování UL. Pod jeho palbou 
se ocitl hlavně Brunvand, kterého označil za „dychtivého šiřitele“ legend díky jeho knihám a 
výzvám korespondentů aby mu posílali nasbírané UL. Petzoldt tvrdí, že „autoři nasměrovali 
pozornost veřejnosti směrem k těmto vyprávěním, což zpětně ovlivnilo jejich šíření“303. 
Déghová tvrdí, že sběr UL se ničím neliší od masových sběrů folklóru 16-20. stol, legendy 
jednoduše ovlivňuje každý, kdo zpřístupní legendy lidu.304 Spornou otázkou zůstává, zdali 
by folkloristé měli publikovat v popularizujících publikacích přístupných širšímu publiku nebo 
zda by své sbírky měli omezovat na folkloristický tisk.305  

Toto vše jsou zdroje a vlivy pro šíření UL, a to v situaci, kdy se, jak jsme již zmínili, 
může UL stát cokoliv. To vytváří prostředí, kde se UL mohou šířt jako viry, což je 
pochopitelně styčný bod s memetikou. Způsob šíření a předávání UL je náchylný k distorzi, 
domnívám se, že k distorzi dochází díky subjektivní interpretaci, to staví do středu zájmu 
jedince. Problémem je, že memetický přístup zůstává bez důrazu na jednotlivce306 a jeho 
roli omezuje na médium chybující v přenosu307. Nikdo se dosud nepokusil srovnat 
trajektorie předávání UL z hlediska zaměření se na jednotlivce308 a rekonstruovat tak 

                                                 
292 Richard M. Dorson, 1972: „Foklore and Folklife: An Introduction“; University of Chicago Press; s. 8 

293 Gary Alan Fine: „Manufacturing tales: sex and money in contemporary legends“; s. 79 

294 tamt. 

295 tamt. 

296 tamt. s. 84 

297 Jako v případě mého výzkumu – jednak verze o kuchařovi který byl zabit za podvádění a jednak kdy si kuchaře spletli s jiným 

zaměstnancem hospody. 

298 „American folklore: an encyclopedia“, ED: Jan Harold Brunvand; heslo „Masss Media and Folklore“ zpracoval Jay Mechling; s. 463 

299 „v posledních letech autoři informovali o folklórním boomu“; Linda Dégh: „Are Sectarian Miracle Stories Contemporary American Folk 

Legends?“ IN: „Storytelling in contemporary societies“; s. 72;  Gerndtová mluví o „konjunktur“ - explozi legend - Helge Gerndt, 1991: 

„Studienskript Volkskunde: Eine Handreichung für Studierende“, Waxmann Verlag, s 117 a 137 

300 Dégh 2001 s. 91 

301 Gary Alan Fine: „Manufacturing tales: sex and money in contemporary legends“; s. 22 

302 Déghová popisuje celý trh s pop-folkloristikou zaměřený na konzumenty, Dégh 2001 s. 95 

303 Leander Petzoldt, 1989: „Märchen, Mythos, Sage: Beiträge zur Literatur und Volksdichtung“; Marburg; s. 126 

304 Dégh 2001 s. 94 - ale je nutné si uvědomit, že fokloristé a popularizátoři UL hrají 2 odlišné role 

305 Klintberg a Brunvand nabádali posluchače v rádiu a televizi, aby jim posílali UL, které slyšeli 

306 reifikuje UL jakožto něco externího a nezávislého na jedinci, a to je logická chyba („misplaced concreteness“ v Whitehead, A. N., 1997: 

„Science and the Modern World“, Free Press - s. 51, s. 58) i když nechtěná (tamt. s. 52). 

307 Blackmoreová, 1999, s. 90, kde „Nosiče nejsou nutnou podmínkou evoluce“ poukazuje na totální vnějškovost a „..lze termín „nosič“ a 

„vehikl“ použít(…) pro lidi“ redukuje ontologickou roli člověka na nosič memů. 

308 porozumění je vždy na úrovni jednotlivců – Weberova  práce "Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie" IN: Weber, M., 1985: 

„Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre“, Siebeck, Mohr, s. 439 



 34 

alespoň část řetězu jednotlivých předání309, což by mohlo vypovědět mnohé o vlastnostech 
procesů předávání a distorze UL, konkrétně o roli onoho problematického „zdání reálnosti“. 
Distorze v šíření UL, prvků kultury, jasně odkazuje k tomu, že šíření jednotek kultury, 
memů, není sobecké. Takto definovaný problém, ale už bude přesahovat folkloristiku nebo 
memetiku a bude mezioborový. Daný fenomén nebyl zkoumán a neexistuje ani koherentní 
rámec pohledů, který by tento problém podchycoval. 
 
2.1.8 SBĚR 

Otevřenost a nedostatek ortodoxie při studiu vynořujících se současných folklórních 
fenoménů rychle přivolává kritiku kozervativních fokloristů zaměřených na text.310 Na druhé 
straně fokloristé byli mnohokráte kritizováni za to, že se nezajímají o nic jiného než „příběhy 
starých sedláků“311 nebo etnografické „sbírání motýlů“312, které probíhá bez podkladové 
teorie a souvislosti. Antropologii, která pouze srovnává etnografické a fokloristické 
dokumenty popisuje Benedictová jako „Frankensteinova netvora“ jehož části jsou nesourodé 
a nelogicky seřazené.313 Déghová upozorňuje na nedostatek komunikace mezi kabinetními 
badateli, kteří se zabývají fosíliemi a resumé, a těmi badateli, kteří sledují dynamiku 
vyprávění, tak jak je utvářena a jsou si vědomí, že se na jejím vytváření podílí.314 Již 
citovaný Klintberg315 zdůrazňuje kontinuitu v procesualitě UL. Z toho plyne, že studovat již 
nasbírané UL a porovnávat je, nestačí. Je potřeba sledovat jejich procesualitu, jejich vývoj. 
K tomu je pochopitelně třeba zaznamenat co nejpřesněji vyprávění UL, protože jejich 
detailní záznam je rozhodující pro jejich analýzu.316 Každé podání a tedy samotná narace se 
může lišit od našeho očekávání a od jiných podání.317 S narací se zachází jako s tzv. „oral 
text“318 – doporučuje se nahrávka vyprávění a doslovný přepis. Folkloristé dávají přednost 
spontánnímu autentickému vyprávění před řízeným rozhovorem.319 Většinou se pak 
s rozboru vyprávění přistupuje jako k rozboru textu. Výsledkem pak většinou je, že se 
jednoduše spolu srovnají dva texty. Problémem je právě ona procesualita, folkloristika je 
alespoň do jisté míry statický přístup320, srovnává texty přenášené tradicí, nedává, dle 
mého názoru, dostatečný důraz na procesualitu. Procesualitu naopak řeší memetika, ovšem 
úskalí uchopení „sobeckou memetikou“ jsem již popsal.  

 
 
 

                                                 
309 Trajektorie, Chain of transmission. Přičemž je docela dobře možné, že to, co se takto předává a je společné všem předáním, je „tradicí“, 

Brunvand, 1981, s. 3 

310 Již zmínění Kapferer či Petzoldt. 

311 Bengt af Klintberg; 1990 : „Do the legends of today and yesterday belong to the same genre?“ IN: „Storytelling in Contemporary 

Societies“, ED: Kutz Rohrich a Sabine Weinker-Piepho; Gunter Narr, Tubingen; s. 174 

312 Edmund. R. Leach, 1966: „Rethinking Anthropology“, Berg Publishers, Oxford; s. 2 

313 Ruth Benedictová, 1934: „Kulturní vzorce“; Argo, Praha, s. 49; sož popisuje „jako kdyby psychiatrie nepokročila díl než k sepsání 

katalogu smybolů užívaných psychopaty a ignorovala studium vzorců patologického chování“ (tamt. s. 50) 

314 Dégh 2001 s. 95 

315 Klintberg 1990 s. 123 

316 podrobněji Bill Ellis, 1987: „Why are Verbatim Transcripts of Legends Necessary?“ IN: „Perspectives on Contemporary Legend Vol III“, 

ED: Gillian Bennett, Paul Smith; Sheffield Academic Press; s. 31-2 

317 tamt. s. 33 

318 Dégh 2001 s. 134 

319 tamt. 

320 vstup a výstup - viz. pozn. 410 
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ČÁST 3: ZASAZENÍ DO ŠIRŠÍHO RÁMCE KULTURY 
 
3.1.1. DEFINICE KULTURY 

Běžně se uvádí, že slovo „kultura“ vychází z latinského „colere“ - obdělávat, 
kultivovat321. Murphy shrnuje definice kultury do neutrální, nejširší a nejobecnější definice: 
„Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí 
členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím“322 
Kroeber a Kluckhohn323 podávají uspořádaný výčet definic kultury, jádro kultury spočívá 
podle všech těchto definic v sociálně předávané tradici, resp. předávaných hodnotách, 
přičemž tradice zajišťuje kontinuitu, tu individuální jednání postrádají. 3 charakteristiky 
kultury (jakožto sociálního systému) zmiňuje Parsons: učení, přenášení, sdílení324. Úroveň 
kultury, která je sdílená je používána jednotlivci k jejich „osobním projektům“. Kultura je 
individuální zkušeností toho jak ostatní používají kulturní vzorce chování a projeveuje se tím 
jak je v sociálním kontaktu uplatňují sami.  

Zdá se, že kultura je sdílená ve stupních. Znalost kultury není uniformě shodná u 
všech jedinců, existuje určitá základní sktruktura osobnosti, která je sdílená u všech členů 
kultury – Kardiner to nazývá „basic personality structure“325, na kterou se posléze přidává 
individuální prvky, které vytváří jedinečné osobnosti. 

Asi nejtrefnější vymezení, které se zde hodní přináší psycholog Cole. Považuje 
definice kultur za „teorie“326 protože závisí na tom, jaké interpretace předmětu zájmu jsou 
vybrány jako relevantní, vždy se jedná o interpretace interpretace nebo interpretací. Cole 
považuje kulturu za médium327 sdílené lidmi, tvořené artefakty, které jsou při svém užití 
zdrojem růstu jedince328. Z tohoto pojetí vyplývá, že klíčem k lepšímu pochopení kultury je 
přenos těchto artefaktů, tedy kulturních jednotek (memů). Vztah člověka a kultury je 
otázkou po vztahu jedince v kulturním přenosu.  
 
3.1.2. HOMOGENNOST A HETEROGENNOST KULTURY 

Murphy poukazuje na to, že jsou kultury složeniny329. Znamená to, že „žádná kultura 
není na sto procent čistě bez vlivu okolního světa.“330 A klíčovým problémem se tedy stává 
přenos kulturních prvků. Jak to, že pro některé jsou kultury složeniny, zatímco jiní badatelé 
mluví o celcích kultury? Murphy toto demonstruje na příkladu architektonických slohů: 
„může díky přenosu určitý styl prostoupit a sjednotit různé části kultury, a vytvořit tak 
spojitou formu, které antropologové říkají vzorce.“331 Murphy má dle mého na mysli to, že 
spojitost kultury zaručuje její kulturní vzorec – její přístup ke kulturním prvkům, které jsou 
„materiálem“ pro tento vzorec. Vzorec si při jisté míře zjednodušení můžeme představit jako 
rovnici, do které je dosazen materiál – tedy kulturní prvky (zjednodušeně můžeme tedy 
tvrdit, že kulturní prvky jsou „dosazeny do vzorce“ po vzoru matematických úloh). „Jedním 
z primárních cílů antropologie je najít a popsat tyto souvislé vzorce“ tvrdí Murphy332. 
Problémem je, že vzorec samotný se neustále mění. To je proces „kulturní změny“, který se 
svým neomezeným časovým rozsahem podobá evoluci. Memetika tvrdí, že tím podobnost 
nekončí. 
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Myšlenka nehomogennosti jednotek kultury, které jsou často nesouvisející, a přesto 
tvoří systém, tedy jakousi nehomogenní složeninu, budí mezi vědci rozpaky. Zastánci 
kultury jakožto vnitřně integrovaného systému333 mají problém s posuzováním 
rozsahu kulturní změny. Protože pojímají kulturu jakožto netriviální systém, jakákoliv 
změna v jedné složce kultury bude mít za následek změny ve všech ostatních složkách. 
Kultura by pak měla být soudržná a racionální, rozšířené by měly být jen změny mající 
smysl v celku.334 prvky kultury, memy, tvoří souvislý vzor, kulturní komplex, do kterého 
jsou nově příchozí prvky začleněny po reinterpretaci.335 Je však toto spojení mezi 
jednotlivými kulturními jednotkami tak pevné? Murphy tvrdí že nikoliv: „integrace je volným 
spojením mnoha prvků a vzorců, často seskupených do nepříliš uspořádaného symbolického 
systému společně sdílených porozumění a významů“336. Toto „volné spojení“ podle mého 
ukazuje na to, že mezi formami kulturních prvků a jejich významy nemusí existovat 
spojitost, tato posuvná plocha je zdrojem dialektiky, vedoucí ke kulturní dynamice. 
 
3.1.3. DYNAMIKA KULTURY 

Kultura je neustále v pohybu, neustále se mění. Dokonce i v rámci jedné kultury 
daný historický fakt, zjdenodušeně pojatý jako něco objektivně daného, i když 
nepřístupného v celku a nepoznatelného do všech detailů, může být vždy interpretován a 
reintepretován několika možnými způsoby a to dokonce v jednom momentu v čase. Rysem 
kultury je tedy dynamičnost337. Jsou neustále zaváděny nové vynálezy a změny, nejen 
v materiálních statcích, ale i v institucích, mentalitách a duchovním světě obecně, kultura je 
tím v pohybu.338 Motorem kultury je neustálá nediferencovaná změna, která rozdmýchává 
kulturu a prochází všemi jejími komponenty. Tato dynamika je lépe viditelná na mikro 
úrovni, tedy na malých prvcích kultury jakou jsou právě UL. Zásadní roli hraje kulturní 
změna, která je formou, skrze niž se kultura mění. Pokud jsou k dispozici historické 
záznamy, je někdy možné vystopovat kulturní změnu k původcům. Někdy však narazíme na 
nesnáz mnohosti původů339. To se většinou vysvětluje společenskými tlaky hledajícími 
řešení nějaké potřeby, nadindividuální společenské síly tak tlačí na jedince, aby se snažil 
nacházet řešení. Jedinci tak řeší úkol, který jim byl uložen „shora“. Jindy je kulurní změna 
vykládána jako výsledek snah jednotlivců, podle toho je pak také upravována definice 
kultury. Kulturní změna je redukována buďto na model evoluce, který instrumentalizuje 
minulost k odvozování obecně platných neměnných principů, nebo na model jedinečné 
historické cesty, tak jak s ním nakládá historiografie. Jak jsem se snažil ukázat na 
příkladech UL, rozšíření kulturních prvků, memů, není zdaleka tak triviální. Lidé totiž mají 
svobodu nakládat s kulturní změnou libovolně340. 
 
3.1.4. SPORY O KULTURU 

Vesměs se definice kultury shodují v tom – jako Linton a Goodenough - že kultura je 
abstrakce, která je sdílená v myslích mnoha jednotlivců. A rodí se z individuality, která se 
po vytvoření stává sdílená341. Nebo že, jako Geertz a Durkheim, naopak, kultura patří 
společnosti jako celku, je nadindividuální, jde o kolektivní reprezentaci. Spory se vedou 
okolo oddělení kultury od jednotlivce.  

Další spory se vedou o to, co je možné zahrnout do kultury - je to souhrn nepřímo 
přístupnách významů, znalostí a vzorců pro chování a vysvětlování? Pak by se kultura 
musela skládat z myšlení jednotlivců, které by obsahovalo intersubjektivně sdílené 
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koncepty, neuchopitelné a blízké platónským idejím342. Nebo se k viditelnému chování mají 
zahrnout i hmotné výsledky chování - historické zdroje, artefakty, hmotné výrobky. Pak by 
ovšem kultura byla objektem interpretace těch, kteří ji zkoumají343. Obě tyto varianty 
nevylučují nutně jedna druhou. Člověk produkuje nejen bezprostřední smyslově zachytitelné 
výroky a artefakty, ale i komplexní kulturní prvky, které ztělesňují, vyjadřují a vytváří lidské 
myšlení. To je ona osa podél Lintonových konceptů344 „Real Culture“ (vnější, zachytitelné a 
pozorovatelné chování, které je naučené a sdílené) a „Culture Construct“ (zobecnění a 
zprůměrování, z něhož si jedinci vytváří vlastní vlastní privátní normy). Geertzův výrok o 
člověku jako bytosti zachycené do pavučiny významů, z něhož plyne, že věda o kultuře je 
interpretativním hledáním významů345 naráží spíše na vztahování se jednotlivce 
k nadindividuální kultuře. Jedinec interpretuje situace a řídí své chování dle pravidel 
naučených v kulturním kontextu. V Goodenoughově „operační definici kultury“ jde o „balíky 
návodů“, sdílených ve společnosti, které umožňují jedincovi artikulovat své pocity a 
vymezují pravidla pro chování346. Jedinec se může kdykoliv rozhodnout v jakém „balíku“ v 
daném momentu jednat.  
 
3.1.5. DYNAMIKA KULTURY, KULTURNÍ KONSTRUKCE REALITY A JEDNOTLIVEC 

Dynamika kultury pochopitelně zahrnuje kulturní přenos. Lintonova definice kultury 
skrze předávání z generace na generaci učením - „Kultura je konfugurace naučeného 
chování a výsledků chování, jejichž prvky jsou sdíleny a šířeny členy určité společnosti“347 – 
je velmi blízká memetice, přinejmenším memy, jako jednotky kultury, by nebyly limitovány 
jen na lidi, jelikož se učením mohou šířit i mezi zvířaty348. Naučené chování tvoří jakýsi 
kognitivní systém, složený z prvků, návodů na chování.349 Goodenough jde ještě dál a tvrdí, 
že kultura nejsou vzorce chování ale vzorce pro chování350. 

Individuální kulturní zkušenost je různá, konkrétní zkušenosti jednotlivců se liší.351 Je 
tedy otázkou zdali by se vedle „sociální konstrukce reality“ nemělo mluvit i o 
(inter)subjektivní „kulturní konstrukci reality“ kde by se manipulovalo právě s takto 
vnímanými memy (pro neexistenci jiného termínu) právě na základě různé individuální 
kulturní zkušenosti (sestávající se z odlišné subjektivní manipulace s memy, kulturními 
jednotakmi), která možná vytváří právě onu „subjektivitu“ jednotlivců. To by celkem 
odpovídalo přesvědčení o subjektivní interpretaci „střepů“ UL (jakožto memů) mezi 
odborníky na UL352. Memy, prvky kultury, by mohly mít funkci sociální reprezentce, tím by 
se staly procesem konstrukce reality, sociální reprodukce by tak nebyla pouhým 
kopírováním, ale ustavičným re-modelováním, čímž by se splnil požadavek na procesualitu 
kultury, a také na její integrovanost, neboť sociální reprezentace splývají s vnímáním. 
Zároveň by se tím obešlo nedostatečné vysvětlení mechanismů převádění kolektivních 
reprezentací do ryze individuálních interpretačních struktur, které je slabinou většiny definic 
kultury. Je možné, že individuální charakter kulturní zkušenosti vychází z interpretativní 
manipulace s memy, jakožto jednotkami kultury?  

Budeme se ptát na spojení nebo oddělení aktéra – budeme testovat teorii o spojení 
aktéra a kultury a posuzovat memetickou teorii (oddělenosti od aktéra). To se bude 
odehrávat na pozadí polemiky o tom, zda je mem, podobně jako gen, sobecký. Komunikace 
memů, kulturních prvků, brání tomu, aby kultura zkostnatěla, neustálá distorze a 
redefinování sociálních reprezentací v memech jsou dynamikou kultury. Dynamika kultury 

                                                 
342 Jak se domnívá psycholog Cole - kultura je idea za artefaktem, ten je jen vnějším viditelným projevem. materiál se kterým zachází 

kultura (Cole s. 285). Vnější projevy jsou jen „materiálem“ kultury. 

343 Geertz s. 19 

344 Ralph Linton, 1945: „The Cultural Background of Personality“, D. Appleton-Century company incorporated; kapitola „The concept of 

Culture“ 

345 Clifford Geertz 1973: „Interpretace Kultur“, SLON, Praha 2000, s. 15 

346 „rules of conduct“ - Ward H. Goodenough, 1971: „Culture, Language and Society“, Benjamin Cummings Pub. Co., 1981; s. 76-80 

347 Ralph Linton, „The Cultural Background of Personality“, New York, Appleton-Century-Crofts, 1945, s. 32. 

348 Dawkins a Blackmoreová zmiňují ptáky a opice schopné předávat memy, zdali se jedná o kultur je předmětem diskuzí. 

349 Tyto prvky Bohannan nazývá „folk concepts“ (Paul Bohannan, 1966: „Social Anthropology“, Holt, Rinehart and Winston, New York, s. 

205) 

350 Ward H. Goodenough, 1963: „Cooperation and change“, Russel Sage Foundation, New York; s 248-59 

351 Pospíšil s. 361 

352 viz. kap. 2.1.5. 
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by díky memům mohla být definovaná jako interakce mezi individuální motivací a 
společensky sdílenou společenskou funkcí. Memy jsou entity, které sdílíme, jsou to nádoby, 
do kterých vstupujeme naší interpretací a zacházení s nimi podle ní, díky tomu memy 
existují ve změně.353 Jak moc velká tato změna ale je, zůstává otázkou. Nezkoumáme UL, 
ale kulturní přenos v UL. 
 
3.2.1. KULTURNÍ ZMĚNA A KULTURNÍ PŘENOS 

Kultura je zásadně pohyblivá, je to soustava změn, které jsou neustále vyživovány a 
doplňovány jinými změnami. Kultura je sociálním procesem354. Nezajímáme se tedy o 
kulturu samotnou, ale o to JAK funguje přenos kulturních jednotek, prvků – to je téměř 
simmelovské řešení. „Sobecká“ memetika na toto odpovídá lakonicky – kulturní jednotky 
jsou sobecké a šíří se protože můžou, proti tomu se stavá badatelé zkoumající UL – kulturní 
jednotky par excellence – tvrdící, že jde o interpretační přístup jedinců, kteří mají naprostou 
svobodu v jejich šíření a předávání. 

Gotika vznikla odchylkami355, nesmíme srovnávat tyto jednotlivé odchylky, ale 
musíme kulturu a její přenos zkoumat jako integrovaný celek356. Z tohoto hlediska pak 
vychází zájem o kulturní přenos na makro úrovni, který sice pracuje s kulturními 
jednotkami, ale zabývá se jejich původem a cestou šíření. Vytváření kulturních jednotek tak 
není nikdy z ničeho357. V tomto schématu zamýšlel Barnett přenášený prvek rozložit na 
konfiguraci – stačí nám zjistit schéma „vynález, objevitel, přejímatel“358 a popsání pak 
spočívalo v zjištění konfigurací359. To se posléze často dezinterpretovalo v trstní 
konstatování, že nic není „evropské“, že „všechno vynalezli v číně před 5000 lety“. Každé 
předání a přejímání v makroúrovni – mezi civilizacemi – mění význam a přístup k dané věci, 
přejaté věci jsou pouze „skořápky“ naplněné zcela jiným obsahem. Proti sobě můžeme 
postavit „The Study of Man“ Ralpha Lintona360, která tvrdí, že původ valné většiny vynálezů 
tradičně připisovaných výdobytkům Západu je původně orientální; a „Řeky a iracionálno“361 
E.R. Doddse, kde se ukazuje, jak idea reinkarnace doputovala z Indie skrze sibiřský 
šamanismus do starověkého Řecka, přičemž v každé etapě svého rozšíření znamenala něco 
naprosto jiného. Proti sobě stojí redukcionistický pohled, který se podobá memetice a 
pohled, který zdůrazňuje subjektivní interpretaci. První přístup pojímá kulturní změnu jako 
modifikaci a překryvy a druhý tekutost a synkrezi. Historikové ze Školy Annales a další362 
ukázali, že už dějiny imaginace jen v rámci jedné civilizace se mění takovým způsobem, že 
obyvatelé různých dob stejné termíny naplňovali jako nádoby naprosto jinými významy. To, 
proti čemu se zde stavím je v podstatě memetické pojímání kultur jako monokultur, kde 
všichni jedinci řeší věci stejným způsobem, po přijetí prvku jiné kultury nastává boj řešení a 
nakonec se rozšiřuje vítězné řešení a infikuje další kultury, takže nakonec mají všechny 
kultury stejné problémy, které řeší stejnými vynálezy. To možná platí pro vynález 
smetáku363, ale ne pro imaginaci bez zjevného utilitárního účelu364. Významy a obsahy 
budou vždy subjektivní, pro jedince, pro kulturu, pro civilizaci. I Barnett přiznává, že 
mentální proces tvořící základ přejímání je složitější, jeho podstatou je pro něj totéž, co je 

                                                 
353 Kulturní jednotky, memy, se tak podobají "životním formám" které popisuje Bauman (Zygmund Bauman a Tim May: "Myslet 

sociologicky", Slon, Praha 2004; s. 214) 

354 Murphy říká: „plynulý proud sociálního chování, je...příliš pomíjivý a proměnlivý na to, aby ho bylo možno spoutat do pevné formy 

obvyklých zvyklostí“ (Murphy s. 33) 

355 Ruth Benedictová: „Kulturní vzorce“; Argo, Praha; s. 48 

356 tamt. s. 49 

357 Homer G. Barnett 1967: „Innovation: the basis of cultural change“, McGraw-Hill, New York; s. 250 

358 Barnett popisuje na příkladech na str. 217-220 

359 tamt. s. 192 a s. 433 

360 Ralph Linton 1936: „The Study of Man“, Appleton-Century-Crofts, New York; 

361 E.R. Dodds, 1951 : „řekové a iracionálno“, Oikoymenh, Praha 2000 

362 Práce o historii mentalit  a mikrohistorii každodennosti – např. Ariesovy Dějiny smrti, Chudáci, žebráci a vaganti Martina Rheinheimera, 

nebo Benandanti Carlo Ginzburga. 

363 v intencích R. Lintona 

364 Viz. dříve zmínění multipurposalita 
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podstatou procesu vynalézání365. Přejmutí přejímatelem není jednoduchý převod, tak jak by 
nám rádi namluvili memetici.  

Kulturní přenos bývá popisován antropology zpravidla ve fázích – Kulturní prvek musí 
být vnímán, musí být pochopen a stát se tak smysluplným. To bývá zpravidla popisováno 
jakožto rozpad prvku na jeho funkci, jeho formu a jeho význam.366 Podle významu, který 
mu přejímatel připisuje, může a nemusí být zvolen pro přijetí, funkce a význam prvku tak 
zůstanou oddělené. S těmito oddělenými prvky mohou jednotlivci subjektivně pracovat367. 
Naprosto to odpovídá představě „rozštěpení“ UL na motivy368. Memy by tak byly pouze 
formou kulturního prvku, která se dovede šířit369. Toto je prostor pro memetické evoluční 
dogma – naznačuje to Pospíšil: „Srovnáme-li tento inovační proces s biologickou evolucí, 
subjektivní rekombinace se podobá mutacím, protože jsou obě novinkami, a kulturní 
základna jednotlivce a důvod proč zbytek společnosti akceptuje inovaci nebo kulturní prvek 
přejatý samotným jednotlivcem, mohou být srovnány s Darwinovým přirozeným výběrem. 
Jestliže známe kulturní hodnotový systém ekologie přírody, přijetí či odmítnutí inovace (v 
případě kultury), tak mutace (v případě biologické evoluce) jsou alespoň částečně 
předvídatelné.“370 Jednotlivé subjektivní interpretace se šíří jako memy a soupeří spolu. 
Toto soupeření interpretací je těžko viditelné – nelze ho sledovat přímo, význam je 
nehmotný371, a proto je celý tento velmi napadnutelný372. Abychom ho mohli vypátrat, 
musíme se zaměřit na 2 fenomény – kulturní přenos a na „privátní diskurz“ – první fenomén 
budeme zkoumat, druhý je již zdokumentovaný psychologický fenomén - to že lidé popíší 
stejnou věc různě. Oba fenomény se proplétají – svoboda při popisu jednotlivcem může stát 
za distorzí v kulturním přenosu memů. 

Následuje nejdůležitější krok – internalizace373. Ta je černou skřínkou. Probíhá v ní 
interpretace374. Jak se kulturní prvek uloží do kultury, zásobárny podobných prvků? 
Internalizovat mohou jen jedinci, ti interpretace vzájemně sdílí, podobně jako je sdílená celá 
kultura375, intersubjektivně se nakonec význam ustálí. Kolik jednotlivců musí přijmout 
prvek, aby ho učinili kulturním?376 O poměr nebo přesné číslo počtu jedinců, kterým se 
prvek stává kulturně sdíleným, se budou vědci přít. U dvou lidí jeden sdílený prvek nemá 
velké sociální důsledky, ale to není důvod, abychom tento prvek prohlásili za nepodstatný či 
nekulturní. Toto dilema otevírá opět tázání se po kulturních jednotkách – tedy memech.  

Je vůbec možné rozumět kultuře vcelku, když budeme ignorovat otázku jejích prvků 
a jednotek? Vytváření hypotéz o kulturních vzorcích atd… je odkazování na ptaní se na 
kulturní jednotky. Kultura je popisována jako dynamický proces377 šíření a sdílení, zkoumat 
můžeme pouze přenos kulturních prvků, protože celek kultury je neuchopitelný. Celek 
kultury si můžeme představit jako operační systém, kulturní jednotky (memy) jako části 
kulturního kódu. Přesto jsou někteří badatelé bezradní a tvrdí, že „kód můžeme zkoumat jen 
v celku“ zdůrazňuje tak na jedné straně neuchopitelnost celku, na druhé jeho 

                                                 
365 1. krok vnímání, 2. krok dát význam prvku z cizí kulury – umístit nově konfrontované prvky do rámce (kultury) (Shrnuje Leopold Pospíšil, 

1993: „Kultura“, IN: „Český lid“, suplement 80/1993, s. 372) 

366 ilustruje A. Irving Hallowell, 1955: „Culture And Experience“, University of Pennsylvania Press, Philadelphia; s. 175-200 

367 Barnett tvrdí, že „rekombinace“ je subjektivní, Barnett s. 188 

368 Viz. kap. 2.1.5. 

369 to by se podobalo pojetí memů jakožto prázdných symbolů (viz. kapitola 1.2.4.), šířila by se jen forma kulturních jednotek. 

370 Pospíšil, 1993: „Kultura“, s. 374 

371 Geertz s. 23 

372 všechny definice neempirických entit jsou napadnutelné jako tzv. „fashionable nonsense“ (Alan D. Sokal a Jean Bricmont, 1998: 

„Fashionable nonsense: postmodern intellectuals abuse of science“, Picador, New York) 

373 Pospíšil, 1993: „Kultura“, s 373; Vygotský tvrdil, že vyšší psychické funkce existují "dvakrát" – na sociální úrovni a pak na psychologické 

úrovni, činnost člověka vždy zprostředkovává sociální předměty, ty jsou produktem zkušenosti předešlých generací. jsou tedy bytostně 

kulturní, ty jsou internalizovány. 

374 Interpretací nemyslím svévolný názor, mínění, doxu ale uchopení něčeho k nám jiného v našem vlastním privátním jazyku. Interpretace 

probíhá v mysli jedince. ale společnost ho přiměje přijmout platnost už existujících schémat chápání, jen vztažení k několika různým typům 

hodnot. Interpretace je způsob jakým získáváme přístup k sociálním světu. Srov. The Oxford dictionary of philosophy, (ED: Simon 

Blackburn), Oxford University Press 2008, heslo "Interpretation". 

375 Zygmund Bauman a Tim May: „Myslet sociologicky“, Slon, Praha; „kulturní kód“ (1. vydání s. 145; 2. vyd. s. 159-61) - každý kdo zná 

kulturní kód je oslovován a zároveň oslovuje 

376 „Pro antropologa jsou částí kultury všichni, kdo se naučili a uchovávají chování a ideje“ (Pospíšil s. 356) 

377 viz. kap. 3.1.5. 
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nehomogennost. Individuální přístup k memům, nebo odděleným či rozštěpeným částem 
kulturního prvku, vysvětluje i maladaptivní zvyky, které způsobují sociální napětí nebo 
dokonce hrozí společnosti zaniknutím. Celkové pojetí kultury si s maladaptivními 
tendencemi poradit neumí. Tento problém je analogický s Dawkinsovskou redukcí 
genetiky378. Odpověď nespočívá v důrazu na jednotky, jak je reprezentováno „sobeckou 
memetikou“ ale (analogicky) v celku, který definuje jednotky379. Má kulturní změna 
jednostranný nebo oboustranný vliv? Memetika ukazuje, že šíření kulturních prvků 
neznamená, že šířený prvek „ubyde“ v původním prostředí – to je analogické k digitálnímu 
vytváření kopií ve výpočetních tehcnologií, vytvořit lze libovolně mnoho kopií. Memetika 
ovšem chybuje, když tvrdí, že i další přenos těchto kopií bude digitální.  
 
3.2.2. JE KULTURNÍ PŘENOS LATENTNÍ? 

Tématem je, do jaké míry kulturní přenos probíhá latentně. Je výběr kulturního 
prvku (memu) a jeho náseldná repodukce vázaná na latentní funkce380, a tedy snadno 
popsatelná kulturními a sociálními universáliemi a antropologickými konstantami381? Je 
kulturní přenos součástí té části kultury Kluckhohnem označované jako „skrytá kultura“382, 
je porozumění skryté, jelikož je považováno za samozřejmé, či dokonce pro člověka 
nepřístupné vědomě383? Nebo se kulturní prvek (mem) šíří jen vědomými záměry lidí384, 
kteří jsou v pravém smyslu slova aktéři, a kulturní přenos je vždy řízen jedinečným 
historickým původem? 

Kulturní přenos je ze své podstaty sociální, role, které hrají lidé, kteří si memy 
předávají, jsou role popsatelné jako „přenašeč“ a „přijímač“385, jeden z nich působí na 
chování toho druhého, to je samou podstatou sociálních vztahů. Kolektivní dynamika 
postřehnutelná při šíření fám a UL, jakožto kulturních prvků, které se velmi dobře šíří, 
vyvrací to, že by kulturní prvky, memy, byly jen lingvistické figury, naopak jde o 
společensko-kulturní figury s mnohostí účelů (multipurposalita). 
 
3.3.1. SROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ SENZITIVNÍCH NA DYNAMIKU 

1) Sociologický přístup (tzv. „Péče o srst“) – kolektivní představa je ověřována 
v každodenní zkušennosti, tedy, procesualita kulturního přenosu bude odpovídat změnám 
v kolektivní představě, která je nadindividuální hodnotou, která se jakožto software 
„nahrává“ do jednotlivců. Funkce kolektivní představy se bude u informátorů objevovat jen 
v malých obměnách, aztímco obsah bude mít vysokou frekvenci mutací. Přenos nebude buď 
– nebo, tedy digitální, ale analogový s mnoha přechody a poloformami. Latentně za 
odpověďmi informátorů by se mělo objevovat přesvědčení, že se s UL pracuje jako 
prostředky „péče o srst“. Obsah nebude tak důležitý, bude náhodně proměnlivý. Předání 
příběhu bude „mezi řečí“. Nebudou existovat zachytitelná pravidla, přenos bude 
randomizován. Sociální funkce šíření UL bude tím hlavním.  
 

2) Memetika – Přenos bude digitální. Bude platit v podstatě opak než co u 
sociologického, tedy výše popsaného přístupu. Principy šíření budou exaktně dohledatelné, 
bude existovat málo výjimek, informátoři budou příběh odůvodňovat jím samým či kruhově. 
Cílem je předání příběhu samotného, žádná sociální funkce. Informátoři budou předávat 
příběh bezmyšlenkovitě, nebudou schopni uvést důvody šíření, budou uvádět, že jim příběh 
„leží v hlavě“, že si ho pamatují dobře, a že záleží na detailech (věrnost předávání memu). 

                                                 
378 viz. kap. 1.2.8. 

379 viz. pozn. 335 

380 Robert K. Merton, 1949: „Manifest and latent functions“,  IN: „The Social Theory and Social Structure“, Free Press 1968; od str. 60 

381 ve smyslu např. Miller-Dollardovy teorie soicálního učení jakožto jakési skryté odpovědi na zjevné a explicitní podněty. 

382 Clyde Kluckhohn, 1941: „Patterning as exemplified in Navaho culture“ IN: „Language, Culture and Personality“, ED: Leslie Spier, Sapir 

Memorial Publication Fund, Menasha; s. 124-8 

383 viz. „zamlčené vědění“ Anthony Giddense; Anthony Giddens, 1979: „Central problems in Social Theory : Action, Structure and 

Contradiction in Social Analysis“, Macmillan, London; s. 2 a s. 80-1; a Anthony Giddens, 1984: „The Constitution of Society. Outline of the 

Theory of Structuration“, Cambridge; s. 4-8 - Velká část vědění není přímo přístupná vědomí aktéra, většina vědění je praktická, není 

schopen unést své nevědomé motivy. 

384 Viz. Linda Déghová a svoboda šíření UL 

385 Nadel toto nazývá „sociální osobností“ (social personality) - Siegfried F. Nadel, 1970: „The Material of Observation“ IN: „Man Makes 

Sense: A Reader in Modern Cultural Anthropology“, ED: Eugene A. Hammel, William Scranton Simmons, Little and Brown, Boston, s. 80 
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Distorze bude vznikat chybou a skokově, nebude akumulovaná. Z memetického hlediska by 
mělo k distorzi docházet náhodně, na libovolném místě v UL, předávání by mělo být 
bezmyšlenkovité kopírování. Memetika poskytuje asi nejjednodušší vysvětlení předávání UL, 
které je bezproblémové, nedistorzní, z memetického pohledu by bylo nejjednodušší narace 
UL zachycovat horizontálně, jejich komparace by měla sklon přeceňovat to, co mají narace 
společné na úkor toho, co společné nemají. To by odpovídalo memetické „digitální“ distorzi, 
která je náhodná. Memetika se spokojí s konstatováním, že k předání dochází, protože 
k němu docházet může, distorze je náhodná, téměř statistická chyba, distorze je inherentní 
memetickému systému. Je také možné, že se u lidí, při přenosu kulturních prvků, objevují 
oba mechanismy, přičemž nejde říci, který z nich je dominantním, jednoduše proto, že 
neexistují toerie „na lidi“. 
 

Na spektru mezi nimi se bude pohybovat náš přístup, inspirovaný symbolickým 
interakcionismem a charakterizovaný zájmem o jednotlivce, kterému se budeme věnovat 
v následující části práce. Ve výsledku projeví jednotlivé prvky z obou vysvětlovacích 
schémat – to poskytne možnost k vedení kritického rozhovoru k oběma uchopením. 
 
3.3.2. TŘETÍ MODEL - NÁŠ MODEL: 

Vycházíme z toho, že sociální a kulturní aktér si víceméně uvědomuje své jednání386, 
proto musíme nabízet popis tohoto jednání na stejné úrovni. Důraz budeme klást na 
jednotlivce. I když to možná bude napadnutelné jako „antropomorfní model člověka“387, 
nebudeme se snažit o memetické reifikace ani univerzální kognitivní šablony mimo 
jednotlivce. Jedná se totiž o problém významu a smyslu, který produkují samotní aktéři a 
který musí být interpretován výzkumníky. Většina konceptů, se kterými budu pracovat, není 
dostupná přímému pozorování, musím je tedy zkoumat nepřímo – informátora se mohu jen 
ptát. To ale nestačí: nemáme bezprostřední přístup k myšlenkám a prožitkům lidí, které 
zkouáme. Musíme k těmto myšlenkám přistupovat nepřímo analýzou aktů kulturního 
přenosu, které zároveň vytvářejí přístup k oné souvislosti mezi myšlenkovým světem 
jednotlivce a jeho jednáním. Mezi jednáním jednotlivce a tím, co tvrdí výzkumníkovi, že 
probíhá v jeho hlavě je neznámý vztah, je to ona černá skřínka, ke které nemáme přímý 
přístup, v ní probíhá interpretace a internalizace. K tomu abychom chápali, jak dochází 
k šíření UL (jakožto příkladu kulturních jednotek- memů) musíme sledovat distorzi. Ta 
jediná nám vysvětlí, jak dochází k předání. Proč bychom se měli soustředit na distorzi a 
nikoliv standardní přenos? Jak tvrdí Geertz - musíme „hledat vztahy mezi různorodými jevy, 
ne totožnosti mezi podobnými jevy“388 Jen z charakteru distorze můžeme účinně vyvrátit 
„sobeckou“ memetiku a můžeme se dozvědět něco podstatného o šíření kulturních jednotek. 
Pokud by platila memetika – distorze by měla charakter digitální distorze, pokud by platilo, 
že kultura odpovídá potřebám nadindividuální společnosti a jedinci plní její potřeby, pak by 
platil opak. „Černou skřínku“ nemůžeme vztahovat k objektivní perspektivě „pohledu 
božského oka“, jelikož nikdy nebudeme mít dost informací a souvislostí389, vždy se budeme 
muset vztahovat ke konstrukcím svým či aktérů. Ona „černá skřínka internalizace a 
interpretace se nachází v subjektivnitě jednotlivce, tam pro sebe jedinec interpretuje 
realitu, musíme začít u jednotlivců a ptát se po tom, jak se vztahují ke svému okolí. 
Kdybychom se neptali jednotlivců, nevěděli bychom na co se soustředit, jakou proměnnou 
vybrat, museli bychom jednu, která se nám zdá nejpravděpodobnější vybrat a ostatní vlivy 
a ostatní proměnné ignorovat. Kdežto když se zeptáme aktéra, sám interpretuje vlivy, které 
si myslí, že ho ovlivnily. Proto je důležitější pohlédnout do aktéra a srovnat jeho interpretaci 
a reflexi vlastních činů a jeho činy samými. Proto musíme zvolit kvalitativní výzkum - 

                                                 
386 V podobných intencích jako je používán termín „awareness context“ Glaser a Strauss (Barney Glaser a Anselm Strauss, 1967: „The 

Discovery of Grounded Theory“, De Gruyter, New York) 

387 „s lidmi se zachází jako s lidskými bytostmi“( Rom Harré a Paul Secord, 1972: „The Explanation of Social Behaviour“, Blackwell, Oxford, 

od s. 84) 

388 Geertz s. 57 

389 Lidé nikdy nedosáhnou popisu úplné pravdy, nikdy neuvidí věci z perspektivy perspektiv jak upozorňuje pragmatický filosof Putnam 

(Hilary Putnam, 1981: „Reason, Truth, and History“, Cambridge University Press) 
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v kvalitativním výzkumu o redukci dat rozhodují zkoumané osoby390 a výzkumníkovou 
úlohou je nalézt významové struktury, které respondent považuje za relevantní391. 
 
3.3.3. TEORETICKÉ ZÁZEMÍ TOHOTO PŘÍSTUPU 

Vycházet musíme z toho, že přenos je interakcí N-tého řádu (ze sociální povahy 
tohoto přenosu) a nevíme, zda je randomizován nebo podřízen určitým principům. Za 
nejvhodnější přístup bych volil polohu mezi metodologií symbolického interakcionismu392 
(aktualizovatelné subjektivní významy393, nevýhodou je, že odpovídá jen na otázku Jak, 
nikoliv Proč394), metodologií konstruktivismu395 (intersubjektivně sdílené zvnitřněné 
významy396, získáme znázornění konstrukcí realit, právě pomocí reaktivity, resp. to, že se 
výzkumník podílí na vysvětlování a sdělování významů infromátorů397. Jedinci jsou zde 
svázáni s procesem konstrukce subjektivně sdílených realit398) a metodologií 
etnometodologie399, (která nám umožní porozumět tomu, jak lidé konstruují významy 
každodennosti, resp. strukturaci jejich praktického přístupu k praktickému uchopení 
každodennosti, zjistíme tedy jejich interakci400) což dohromady umožní pojmout UL jako 
procesuální401 sociální artefakty402 (v podobě netriviálních systémů403) předávané 
intersubjektivní sociální interakcí404. Takováto volba teoretického zázemí umožňuje propojit 
makro úroveň405 analýzy406 trajektorie přenosu UL (jejíž explicitní vnější projevy zachycuje 
etnografie a vystihuje memetický přenos – analogie s epidemií) s mikro úrovní407 (která má 
podobu psychologizující krokovost v přemýšlení nahlas a je těžko proveditelná současně 
s pořizováním rozhovoru s informátorem) a umožňuje kompromis mezi oběma408. 

UL mají ale některá specifika, které vyžadují precizaci určitých ohledů výzkumu: 
ekvivalent tiché pošty, jímž se někdy popisuje přenos UL, je vlastně redukcí na 2 body, 
vstup a výstup, pracuje se se zachycením zamrzlé momentky v čase409, což je pro tradiční 

                                                 
390 Miroslav Disman, 2002: „Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele“. Karolinum, Praha 2002; s. 290 

391 tamt. 

392 Tak jak jeho metodologii popisuje Hendl, 2005, 391, 84-87; srov. Disman, M., 2002, "Jak se vyrábí sociologická znalost", Karolinum, 

Praha, s. 294;  Giddens A., 1989: „Sociologie“, Argo, Praha, s. 536-7 

393 Hendl 2005 s.84 (metodologicky); Berger P., Luckmann T., 1966: „Sociální konstrukce reality“, Centrum pro studium demokracie a 

kultury, Brno, s. 25 (obecně) 

394 Hendl 2005 s. 85 

395 Hendl 2005 s. 91-96, 387 

396 Hendl 2005 s. 77 

397 tamt. s. 54 

398 tamt. s. 96 

399 Hendl 2005 s. 88-89, 388; Giddens 1989 s. 556; Garfinkel H.,2002: „Ethnomethodology's Program“, ED: Anne Warfield Rawls; Rowman 

and Littlefield, New York, s. 91-95 

400 Hendl s. 54 

401 Sociální artefakt je uchopen jako sociální proces důsledek uchopení symbol. interakcionismem. Více o sociálním procesu: Hendl s. 391; s. 

100 shrnuje pojetí Milese a Hubermana; srov. s původní definicí Ch. H. Cooleye Cooley, Ch. H., 1918: „Social Process“, Charles Scribner's 

Sons, New York; definice i s příklady http://www.thefreedictionary.com/social+process  

402 Hendl 2005 s. 94, ve smyslu výsledku jakékoliv sociální činnosti; srov. Babbie, E. R., 2009: „The Practice of social research“, 12. edice, 

Cengage Learning, s. 103. Takto uchopené UL umožní spojení sociální reality s rolí jednotlivce. Sociální realita: „Velký sociologický slovník“, 

(RED: Miroslav Petrusek); Karolinum, Praha, s. 910. 

403 Ve smyslu, že s každou novou modifikací se může změnit struktura celku. Hendl 2005 s. 94. Procesualitou se umožní výklad distorze, 

nutností je uchopit UL jakožto netriviální systém motivů, problémem je, že netriviální systém je jen ideálním typem. 

404 Intersubjektivita: Berger a Luckmann s. 26; Alfred Schütz, 1971: „Collected Papers I: The Problem of Social Reality“, Martinus 

Nijhoff,Dordrecht, s. 10; Husserl E., „Karteziánské meditace“, Nakladatelství Svoboda, Praha, 5. meditace. Sociální interakce: Petrusek, Velký 

sociologický slovník, heslo „interakce sociální“ 439-441,  a jejich teorie 1304-07. 

405 jejíž explicitní vnější projevy zachycuje etnografie a vystihuje je memetický přenos (analogie s epidemií v populaci), zde vidíme 

kvantifikovaný „les“, nikoliv kvalitativní „stromy“. 

406 jelikož makro a mikro úroveň sociálních procesů lze zachytit jen zpětně analýzou, sociální skutečnost se děje v celku, oddělení je umělé. 

407 měla by podobu verbalizaci kroků v přemýšlení nahlas, a to je těžko proveditelné současně při sdělování UL. Verbalizace ve významu jak 

jej popisuje Hendl s. 187 a 190; srov. Vygotskij, L., 1934: „Psychologie myšlení a řeči“, Portál, Praha, s. 113-18 127; k problému s 

verbalizací i Disman s. 60;  

408 požadavek na propojení mikro a makro úrovní vznáší Hendl, Hendl 2005 s. 58 

409 Připodobnění k „černé skřínce“, kdy se nezkoumá co se děje uvnitř, Hendl 2005 298, 300 
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etnografický sběr inherentní a nejde to změnit410– museli bychom fenomén sledovat 
nepřetržitě411, to lze obejít jedině ptaním se samotných aktérů412, tzn. uchopení problému 
hlediskem mezi rozumějící sociologií413 a sociální antropologií. 

K předání je logicky nutné mít 2 a více aktéry, jde tedy o společenský jev414 i přesto, 
že podle memetiky se mem dožaduje, aby se mu hostitel věnoval co nejčastěji415. 

Spontánní vyprávění není jen přenosem uložených dat jako v technice, ale dochází 
k rekonstrukci416. Ta může vysvětlovat vznik distorze zpětným rekonstruováním obsahu 
UL417. Sbírání UL tak není jen pasivní pozorování, nýbrž forma zúčastněného pozorování418, 
přítomnost výzkumníka je důvodem aktivity aktéra, který je nucen k reaktivitě. Reaktivitu419 
je nemožné obejít, jelikož předpokládáme, že se subjektivní význam420 utváří sociálně 
intersubjektivně, u UL nejde reaktivitu odstranit,421 předpokládáme, že přenos bude vždy 
začínat rekonstrukcí. Vtíravost je zde inherentní422, jelikož předpokládáme, že samotnou 
obtruzí k předávání UL dochází423. Budeme muset nechat informátory spontánně promluvit, 
čímž se zajistí požadavek pozorování, ale také budeme muset klást otázky. 

Poslouchání UL je již participací kvůli zmíněné reaktivitě424. Navíc rozhovory jsou 
směsí toho, co je a toho, co si aktéři myslí425, tím bude daná reaktivita. Fakta od jejich 
názorů půjde oddělit jen oddělením zúčastněného pozorování426 od rozhovoru427. 
Pravděpodobně je rozlišení UL na obsah a názor, potažmo pozorování a rozhovor jen 
teoretické rozlišení428. Šlo by je oddělit, jen kdyby osoby nevěděly, že jsou nahrávány, což 
je u UL příliš obtížné – nahrávat na veřejných místech je neetické a nezákonné a podobalo 
by se hledání jehly v kupce sena. Reaktivitu způsobující distorzi můžeme zachytit jen ve 
srovnání spontánního vyprávění s dodatečným rozhovorem o motivech i názorech aktéra. 

Disonance je nepříjemný pocit úzkosti, který jedinec zažívá, když současně zastává 
dva rozporné názory, nebo jednají v rozporu se svým přesvědčením, jedinec se snaží 
disonanci redukovat429. Kdyby se šířily disonantní memy stejně, teoreticky by nedocházelo 
k distorzi, protože by rozpor byl předáván, v praxi by pak neexistovaly „memotrysky“430, 
tedy osoby snadněji šířící memy a všichni by memy předávali stejně. Kognitivní disonance 

                                                 
410 Neochota tradičních postupů věnovat se tomu co se děje v "černé skřínce" (zde distorzi UL) umožňuje náchylnost k logickým chybám - k 

nepravé korelaci (Disman s. 21), vývojové sekvenci (s. 22), chybějícímu střednímu členu (s. 23), dvojí příčině (s. 24) a dalším. 

411 Viz. nemožnost současně předávat UL a vokalizovat procesy v myšlení. 

412 postulát subjektivní interpretace, jak jej prezentuje Schütz 1971 s. 34 - jak tomu subjekt rozumí 

413 Verstehende Soziologie, definována např. Weber, M., 1985 s. 429; Petrusek, „Velký sociologický slovník“, heslo „sociologie chápající“ s. 

1066. 

414 Petrusek, „Velký sociologický slovník“, heslo „jevy sociální“ s. 464-5. 

415 memy si dělají nárok na to, abychom trávili každý okamžik jejich šířením, Blackmoreová s 167-8. 

416 Počítač si vybaví jednu celou informaci či jejich řadu sériově, mozek ukládá informace jinak, zpracovává je paralelně.z mentální 

reprezentace je obraz dotvářen, z abstrakce jsou zpětně dotvářeny slova i představy, vybavování je rekonstrukcí. Srov. s Communal re-

creation viz. pozn. 418. Kelly uvádí Piageta a paralelu s přenosem návodu u Blackmoreové. 

417 Na to, že vypravěč nepředává, ale kreativně rekonstruuje, znovu-vytváří UL v sociálním styku, čímž vzniká distorze upozornil Brunvand, 

2001 s. 83 heslo „Communal Re-creation“; Brunvand, 1981, s. 193, 14, 199. 

418 Zúčastněné pozorování (Hendl 2005 s. 193-201; Disman s. 305-308; Kumar s. 120) ve smyslu, že jsme svědky rekonstrukce obsahů UL, 

které se dějí v sociální interakci, jiným způsobem než např. vybavení si vzpomínek. 

419 Ve smyslu vztahu vědce a účastníků, Hendl 2005 s. 148 

420 Ve smyslu chování jednotlivců spojeno subjektivním smyslem, jak jej používá Weber (Weber, M., 1998: „Metodologie, Sociologie, 

Politika“, Oikoymenh, Praha, s. 136) 

421 alespoň v tomto rozumějícím pojetí, nicméně toto pojetí na rozdíl od ostatních dokáže odpovědět na výzkumnou otázku.  

422 Protože zúčastněné pozorování je obtruzivní - Hendl 201, 391; Disman 132; 

423 reaktivnost zkoumáme skrze obtruzivní metody (Disman s. 132) 

424 Jak upozorňuje Disman, je možné, že sledujeme jev i s indikátory či indikátory samotné (Disman s. 70), tedy nebudeme moci říci 

s jistotou zdali je reaktivita způsobena jeven či jeho indikátory, nebo obojím dohromady. 

425 Hendl 191, tedy při rozhovorech prezentují směs faktů a svých názorů 

426 ve smyslu pochopení jednotlivce z prezentované směsi fakt (zde motivů) a názorů (Hendl 161) 

427 pochopení daných motivů (tamt.) 

428 v memetice se šíří jen ty memy které neodporují převládajícímu memplexu v jednotlivci (Blackmoreová s. 43) tedy se šíří memplexy, 

které nejsou disonantní. Dawkins 1976 s. 180. 

429 Festinger, L., 1957: „A theory of cognitive dissonance“, Stanford University Press, Standford, s. 2-4 -  

430 Blackmoreová s. 193 
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uvnitř jednotlivce tedy odpovídá na to, proč jedinec šíří ty memy, které mu „vyhovují“ a je 
důvodem distorze. 

Volba teoretického zázemí definovala předpoklady toho, jak budeme chápat to, co 
jsou posbírané UL: sociální jevy neexistují mimo jedince431, k externí realitě mají jedinci 
přístup jen jakožto k jejich interpretacím o ní432, individuum tak nereaguje přímo na okolí a 
interakce jsou nepřímé, probíhají pomocí zvnitřněných433 konstrukcí434, které jsou 
neoddělitelné od jedince435 a jsou jedinci k dispozici jakožto rekonstrukce minulých 
zkušeností436. UL není něčím totálně vnějším od jednotlivce437. To se podobá memetickému 
„kopírování návodu“438 než „kopírování produktu“ a psychologickým poznatkům439. Aktér 
musí rekonstruovat UL podle návodu, je nepravděpodobné, že si všechny motivy bude 
pamatovat, také je možné, že bude improvizovat, obojí povede k distorzi. UL tak budou 
chápány jako balíky motivů a návodů440, které jsou předávány intersubjektivně, nebude se 
předávat proto-legenda, ale jednotlivé interpretace, jedinec se tak vlastní interpretací 
obtiskává do UL, to hraje roli při rekonstruování, a taková rekonstrukce bude zdrojem 
distorze441. Díky návodu budou UL zpětně rekonstruovatelné k dalšímu předání442, toto 
předání je sociálním jednáním443. Tak je otevřena cesta ke zkoumání přenosových trajektorií 
UL444 prostřednictvím toho jak UL ovlivňují jednotlivci.445 
 

Teoretické zázemí nás tedy vede k pojetí UL, které přiznává roli jednotlivcům446, 
z toho plyne definice přenosu: konstruktivismus nás vede k tomu, abychom UL vnímali jako 
subjektivní konstrukce vycházející z řetězu interpretací447 předchozích přenašečů. 
Trajektorie přenosu UL je tak posloupnost obtisků jednotlivých přenašečů, z nichž každý 
mohl upravit UL podle toho, co vnímal jako disonantní. Trajektorií je řada jednotlivých 
zachycení UL ve směru přenosu (když zachytíme přenos jakožto větvení, jde o vertikální 
přenos) každé větvení (sdělení UL více osobám) bude vytvářet vlastní trajektorii448. Abych 
nebyl dezinterpretován, nejde o strom, ale spíše o síť z trajektorií, jakožto vláken, které se 
podobají větvím, mohou se větvit, ale stále mají jednoznačný směr. Tato vlákna sítě se 
mohou vědomě i nevědomě ovlivňovat, překrývat atd., ale trajektorie má vždy jeden směr. 

                                                 
431 tudíž nelze sociální skutečnost předem identifikovat (Ondrejkovič, P., 1996: „Hermeneutické metódy interpretácie v sociologickom 

výskume“ IN: „Sociológia“, 28, č. 3, s. 207-18) 

432 Stake, R. E.,1995: „The art of case study“, Sage, London, s. 101 

433 srov. s pozn. 41 – infikace uvnitř hostitele 

434 Glasersfeld, von E., 1996: „Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning“, Routledge, s. 13-15, 121-125 

435 tamt. s. 125 

436 tamt. s. 86 

437 na rozdíl od memetiky 

438 Blackmoreová, 1999, s. 87. 

439 Viz. pozn. 417 

440 půjde o pochopení UL jako celku, kde významem bude téma (Brunvand, 1981, s. 195) a zapomenuté motivy bude možné rekonstruovat 

či nově vymyslet v souladu s významem tedy podle návodu. Dawkins tvrdí, že k přenosu dochází v celku (Dawkins 1976 s. 177). 

441 Aktér si dotvoří chybějící motivy tak, aby pro něj nebyly disonantní, UL bude rázem jiná 

442 Jde o sociální artefakty, které mají pro jedince danou existenci - to, co se při přenosu UL zaznamená je objektivní fakt, ale to jak jej 

aktér dešifruje, pochopí, to jaký má na UL názor, už nikoliv.  

443 Předání z jedince na dalšího jedince je sociálním procesem, protože sociální struktury se reprodukují a transformují sociálním jednáním. 

Hendl s. 99. Petrusek, „Velký sociologický slovník“, heslo „jednání sociální“ s. 463. 

444 Půjde o produkty interakcí mnohonásobných kauzalit na mnoha úrovních působení, můžeme tedy říci, že i přes abstrakci nedošlo 

k redukci, popisované jevy zůstávají komplexní aniž by se rezignovalo na jejich vysvětlení, to se podobá přístupu subtilního realismu, Hendl s. 

97. 

445 viz. výzkumná otázka 

446 minimálně v tom smyslu, že jedinec si vytváří vlastní interpretaci, která je jeho obtiskem do UL, to se pak stává součástí „návodu“ podle 

kterého je UL rekonstruována a předána. Memetika je doplněna o individualitu. 

447 Interpretace  jakožto naše představa o tom ,co má druhý na mysli, nikoliv náš názor na to, co má na mysli (The Oxford dictionary of 

philosophy, (ED: Simon Blackburn), Oxford University Press 2008, heslo "Interpretation"; Sokol, J.,2001 "Slovník filosofických pojmů", heslo 

"Interpretace"), subjektivní konstrukce (ve smyslu vysvětleném výše) na druhé straně obsahuje náš názor a hodnocení. Nejdříve 

interpretujeme UL, pak ji zhodnotíme a obtiskneme do ní náš názor, tím se UL stává naším konstruktem. Druhý, který nám předal UL ovšem 

udělal to samé, jde tak o interpretaci interpetace, druhý je tak vždy středním členem.  Kvůli tomu, že UL mají trajektorie předávání, jde 

dokonce o interpretace N-tého řádu. 

448 Varianta je zde tak vlastně jen to, co je na jednotlivých zachyceních předáno bez distorze a je „obecnina“. 
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Vždycky směřují k jiným jednotlivcům, a každý jednotlivec může být uzlem více trajektorií. 
Trajektorie i přes stejný původ, půjde po rozvětvení srovnat jen analogicky, např. jako 
větve vývojového fylogenetického stromu v  evoluci449. Distorze bude definovatelná jakožto 
rozdíly mezi jednotlivými zachyceními téže UL a to jak horizontální distorze tak vertikální, 
nás bude zajímat jen ta vertikální450. Variantou UL pak budou ony boční větve, ony 
horizontální rozdíly v jednotlivých zachyceních UL451. Výzkum se bude pohybovat nazpět 
v trajektorii UL, budeme stopovat přenos UL ke kořenům a to u několika variant. Budeme 
tedy sledovat trajektorie několika větví směrem zpět.  

Výzkum pak lze zjednodušeně metaforizovat asi takto: budeme hrát roli 
„chřipkového detektiva“, který je povolán k případu, kdy se v jedné třídě objeví paralelně 2 
děti, které onemocněly různou mutací452 stejného druhu chřipky, který byl uměle vyvinut, 
přičemž si ji děti nemohly přinést ze školy, protože bakterie v ní jsou zabíjeny filtrováním 
vzduchu a antiseptickými povrchy. Každý přenos vytváří mutaci (distorzi). Skrze rozhovory 
s oběma dětmi bude detektiv muset vytvořit seznam lidí, se kterými se děti v inkubační 
době setkaly, určovat od koho se nakazily (na rozdíl od chřipky si informátoři budou někdy 
pamatovat, od koho UL slyšeli). Bude hledat lidi ze seznamu a bude zjišťovat, zdali mají 
chřipku, pokud ano jaký druh. Tím bude sledovat trajektorie přenosů chřipky, ideálně se 
bude detektiv schopen dostat až zpět do momentu, kdy se vytvořily obě mutace oné uměle 
vyvinuté chřipky. Na rozdíl od chřipky k distorzím UL do jisté míry dochází vědomě, resp. 
informátoři jsou schopní říci co je disonantní, jaký je jejich názor (který bude určovat, co 
změní, co se jim nelíbí). Dostaneme od nich spontánní naraci (mutaci chřipky) a názor (to 
co způsobuje mutaci chřipky v nich). Uměle vyvinutá chřipka znamená, že existuje „pacient 
0“ (ten byl v analogii s UL vystaven proto-legendě, která vytvořila UL jako takovou), který 
svou infikací zasel první větve chřipky.  

Z této analogie vyplývá, že nejvýhodnější bude zvolit si takovou UL, která vznikla 
z doložitelně faktické události, ideálně skutečně pravdivé. 
 

                                                 
449 Bude mít jen společnou historii dokud se obě nerozštěpily, nepůjde tak o „mateřskou“ a „dceřinou“ větev, ale o dvě odlišné příbuzné 

větve (v analogii s evolucí bychom řekli, že měli společného předka). 

450 Horizontálně to s UL dělá folkloristika, a jde de facto o porovnání dvou zachycení UL bez ohledu na jejich jednotlivé historie. Podobá se to 

srovnání 2 políček z různých filmových cívek, v uchopení prezentovaném zde jde o to, že políček z každého filmu bude více a budou srovnané 

chronologicky za sebou. 

451 V evoluční analogii půjde o „druhy“ nebo „poddruhy“. 

452 Dawkins dokonce používá termín „kulturní mutace“ (Dawkins 1976 s. 173). 



 46 

ČÁST 4: METODOLOGIE VÝZKUMU 
 
4.1.1. VOLBA VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Oblastí zájmu je tedy to, co se děje při přenosu UL mezi memem a jednotlivcem. Jak 
se jedinec podílí na distorzi vektorového přenosu memů/kulturních prvků? Protože jsme 
zvolili UL jako příklad memu, jehož předávání bude velmi distorzivní, budeme muset 
přihlížet také k jiné specifičnosti UL – onomu spornému „zdání reálnosti“ 453. 
Předpokládáme, že charakteristika UL „zdání reálnosti“ bude ve vztahu s přesvědčením 
„sobecké“ memetiky o bezpodmínečném šíření memů, které manipulují s jednotlivcem. 
Pokud bude příběh splňovat kritéria předpokládaná memetikou pro úspěšné šíření454, měl by 
se šířit předvídatelně, zákonitosti jeho šíření455 by měly být na první pohled viditelné. 
Jedním z předpokladů sobecké memetiky je „digitální distorze“456, změny v memech budou 
náhodné mutace, které budou bojovat o přežití. O přežití se rozhodne velmi rychle – pokud 
bude úspěšný, bude se šířit, pokud ne, nebude se šířit vůbec. Potřebujeme typ memu, který 
se rychle šíří, a který se, pro naše potřeby kritiky „sobecké“ memetiky bude šířit s vysokou 
mírou distorze. Z toho důvodu jsem vybral UL, u nichž by o správném přenosu mohlo 
rozhodovat „zdání reálnosti“, pokud by UL byla „dostačující“ neměla by jevit velkou míru 
distorze, lidé by jednoduše neměli potřebu UL měnit. To by mohlo limitovat svobodu 
jednotlivců, o které hovořila Déghová, při jejich přenosu. Jednotlivci by měli tudíž předat 
příběh tak jak je, nebo vůbec, či jen s malými změnami. To ale opět odpovídá přenosovému 
modelu „sobecké“ memetiky. Musíme tuto oblast zúžit na výzkumnou otázku457: Jak 
subjektivně vnímané „zdání reálnosti“ ovlivňuje distorzi vektorového přenosu UL? V Jako 
první krok musíme zjistit, jestli jedinec rozhoduje o šíření memu (čili, zdali má to, co 
Déghová nazývala „svobodu“ při šíření) nebo zdali se „sobecký mem“ šíří na úkor jedince. 
Máme 2 jasně definovaná schémata předpokládaného šíření: model sobecké memetiky, 
model „péče o srst“ a nejasně definovaný model, kdy šíření určuje jednotlivec. První krok 
rozhodne o tom, zda principy šíření kulturních prvků „sobecké memetiky“ vypadnou ze hry. 
Ve druhém kroku rozhodujeme mezi „péčí o srst“ a rolí jednotlivce, přičemž předpokládáme, 
že jde jen o krajní póly spektra. 

Data by bylo nejlépe shromáždit dvěma způsoby– spontánní narací a 
polostrukturovaným rozhovorem o vztahu jednotlivce k UL a jejímu předávání. To ovšem 
pro určení distorze nebude stačit. Jednotlivé narace seřadíme do řetězů trajektorií, podle 
toho, jak si je informátoři předávali, ve kterých vyvstanou distorze jednotlivých předání. To 
se posléze srovná s rozhovory vypovídajícími o jednotlivých narátorech (resp. o jejich 
názorech), což je ona zmiňovaná černá skřínka mezi vstupem a výstupem. Narace a 
dodatečné otázky na názor a komparace jednotlivcova předání s narací přechozího jedince 
bude vypovídat o obecnějších pravidlech toho jak jednotlivci šíří UL. 

Daný fenomén, to jak jedinec ovlivňuje distorzi kulturních prvků, nebyl zkoumán a 
neexistuje ani koherentní rámec pohledů, který by tento problém podchycoval. Hypotetická 
memetika neodpovídá praxi toho, jak se šíří UL. Tento výzkum bude mít jakousi 
přemosťující roli mezi oběma přístupy. Pro obskurnost tématu bude výzkum mít 
exploratorně-explanatorní charakter458. 
 
4.1.2. JE TEORETICKÁ KONCEPCE VÝZKUMU V LATI? 

Nyní provedeme srovnání osy kvalitativního výzkumu podle Chenaila459. 
Oblast výzkumu: Přenos kulturních jednotek (memů) a jeho distorze. Přenos je teoreticky 
popsán „sobeckou“ memetikou. 

                                                 
453 Viz. kpaitola 2.1.4. 

454 Viz. kap. 1.1.4.  

455 Viz. Kapitoly 1.1.8. a 3.3.1.  

456 Viz. Kap. 3.3.1. 

457 Anselm Strauss a Juliet Corbinová, 1990: „Základy kvalitativního výzkumu“, Sdružení podané ruce a Nakladatelství Albert boskovice, 

Brno; s. 21 

458 Ve smyslu definic pro explanatorní a exploratorní výzkum, které uvádí Hendl (Hendl, J., 2005, "Kvalitativní výzkum", Portál, Praha, s. 38, 

v případové studii 110); srov. s „Descriptive research“, jehož cílem je popis a „Explanatory research“, odpovídající na otázku proč se tak děje 

v Kumar, Ranjit, 2005: „Research Methodology“, (2nd edition), Sage publications, London, s. 10. 

459 Ronald J. Chenail: „Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě“, IN Biograf, 1998, č. 15-16; s. 34-5 
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Výzkumný problém: Jak se jedinec podílí na přenosové distorzi memů? Nejjednodušší 
bude tento problém zkoumat v memech, které se rychle a nepřesně šíří – vybral jsem UL, 
jejichž specifikum „zdání reálnosti“ by mohlo limitovat svobodu jednotlivců při jejich 
přenosu a tím pádem odpovídat přenosovému modelu „sobecké“ memetiky. 

Zúžení na výzkumnou otázku: Jak subjektivně vnímané „zdání reálnosti“ ovlivňuje 
distorzi vektorového přenosu UL? 

Vidíme, že koncepce výzkumu odpovídá imperativu zkoumat vektorový přenos 
memů/kulturních prvků v UL, zároveň se výzkumný problém neoddálil od výzkumné otázky 
a otázka je zúžená, detailnější a precizovaná, pracuje se v ní se složitými vztahy 
definovaných konceptů. Dovolím si tak tvrdit, že koncepce výzkumu je „v lati“. 
 
4.2.1. JAKOU STRUKTURU BUDE MÍT VÝKUM? 

Bude mít formu srovnání vyžádané narace (měkká data) s trajektorií předání 
(„tvrdší“ data ve smyslu něčeho jiného než jen názoru informátorů, nikdy nebudeme mít 
jistotu, že UL skutečně probíhala v dané trajektori přesně tak, jak bylo zachyceno, ale to už 
je inherentní tomuto přístupu, který se rozhodl UL zkoumat dynamicky). Vyžádaná narace je 
„němá“, zachycuje pouze výsledek – výstup z „černé skřínky“460, a to je ještě zkresleno 
zpětnou reflexí, špatnou pamětí a nezájmem informátorů. Z toho důvodu potřebujeme ještě 
další „tvrdší“ data, která vzniknou sledováním narací v trajektoriích podle toho, jak byla UL 
předávána. Stejně „němé“ jsou ale i trajektorie narací, které ale ukazují rozdíl toho, co si 
informátoři myslí a co dělají. Vidíme, že tento přístup stále trpí redukcí na „vstup a výstup“, 
stále nám nedovolí nahlédnout do „černé skřínky“ mezi vstupem a výstupem – do 
internalizace a interpretace. Proto potřebujeme i „měkčí“ data – názory jednotlivců na to jak 
přistupují k UL, to nám, pokud zvolíme správné otázky v rozhovorech s nimi, bude 
odpovídat na to co a proč se děje v oné černé skřínce, v jednotlivci samotném. Problémem 
takovýchto měkkých dat je to, že je možné, že „lžou“, že jsou to jen vymyšlené 
improvizované názory, které nevypovídají o tom, co se v jednotlivci skutečně děje. Proto 
potřebujeme „tvrdší“ data – narace a trajektorie, která „lžou“ potenciálně méně než tato 
„měkká“ data. Ve skutečnosti jsou v tomto případě oba typy dat komplementární – „tvrdší 
data“ z přenosových trajektorií ukáží, jak jednotlivci UL předávali, „měkká data“ nám ukáží, 
jak k UL přistupují a jak si myslí, že UL předávají. Povídání, kterým se UL přenáší, není totéž 
co povídání o tomto povídání, ale předpokládáme, že jsou to nezávislé mentální entity, které 
lze manifestovat jen jazykově, přístup k tomu, jak k nim jednotlivec přistupuje, do černé 
skřínky, je možný jen verbálně. UL a povídání o UL není totéž, ale narážíme zde na 
nemožnost jiného zkoumání, neumíme zobrazovat myšlenky neverbálně. UL existují jen 
jako narace, nejde přitom o entity, jejichž existence je jazyková. Není to tak, že existují jen 
v jazykových naracích jakožto vstup a výstup, nezhmotní se při každém předání, aby poté 
co domluva skončila, zanikly. Jejich existence je trvalejší, existují spíše jakožto myšlenky, 
ideje, ale pro druhé jsou přístupné jen jakožto narace. Nejde o zaměnění rozhovorů o UL za 
UL samotné. 

To, co informátoři vyprávějí nám pomůže uvědomit si, že to jak se jedinec vztahuje 
k UL a k jejímu přenosu je stejně důležité jako to, co se odehrává na úrovni trajektorií. 
 
4.2.2. VOLBA VÝZKUMNÉ STRATEGIE A VÝZKUMNÉ CÍLE 

Nejvhodnější bude pružný, spirálovitý kvalitativní výzkum s paralelním sběrem dat a 
jejich analýzou – kvalitativní případová studie trajektorie přenosu jedné UL, která probere 
naše závěry se sledovanými jedinci a zohlední jejich názory. Značný bude přesah, např. 
s oral history. Nevýhodou je nereliabilnost výzkumu UL tak jak jsem ho uchopil – 
předpokládáme, že aktér si rekonstruuje UL dle návodu pokaždé znovu, výpovědi by se 
měly v čase lišit. Tato nereplikovatelnost výzkumu461 ale pro nás zde není významná - 
zkoumáme právě distorzi a rozdíly v jednotlivých podáních UL. V tom smyslu je pro tento 
výzkum reliabilita nepoužitelným konceptem462. To, jak dochází k distorzi, můžeme získat 

                                                 
460 Viz. Kapitoly 3.3.2. a 4.1.1. 

461 reliabilita je v metodologii definována svou opakovatelností – Hendl s. 342, konzistentní výsledky s. 338, opakovatelnost jako složka 

vědecké evidence s. 335; Disman s. 62, s. 131 

462 Niky nedojde k vytěžení variant UL, výzkum je opakovatelný, ale při příštím přenosu může dojít k jiné rekonstrukci a tedy k jiné distorzi. 

Každé předání UL je jedinečné a neopakovatelné. 



 48 

jen z představ a názorů jednotlivců. Ty se budou pochopitelně lišit případ od případu a to 
ztěžuje standardizaci. 

Malá standardizace metod kvalitativního výzkumu463 je zde proměněna ve výhodu. 
Nevýhodou bude stále to, že případová studie ztrácí schopnost pojmout daný jev 
v konzistentním celku464. Kritériem úspěšnosti465 by zde bylo:  

• v exploratorním ohledu466-návrh teoretického popsání toho, jakou roli jednotlivec 
hraje v přenosu UL, a nakolik je distorze ovlivněna jeho subjektivní představou 
„zdání reálnosti“467. 

• v explanatorním ohledu468– návrh teoretického vysvětlení toho, jak jednotlivcem 
uchopené „zdání reálnosti“ ovlivňuje „přenosnost“ UL469. 

Takto vybraná strategie plní požadavek strukturálního určení procesu470 uchopení výzkumné 
otázky tak, že v další fázi dojde k jejímu značnému precizování precizování, to skrze 
paralelní ovlivnění vzorku a sběru, což vypovídá o úspěšném zvolení výzkumné strategie 
ke zkoumanému problému. 
 
4.3.1. JAKOU UL ZVOLIT? 

Na minulost už nemáme vliv a přístup k datům je omezený, je nutné počkat, až se 
historická událost usadí, tehdy by nikoho nenapadlo zkoumat tuto konkrétní UL. Problémem 
je, že jde o zpětnou reflexi informátorů k tomu, jak to tehdy předali, nejde o přístup 
k datům, nemáme nahrávky tehdejšího předání, ale jde o názory a reflexe lidí. UL zkoumat 
takto přímo nejdou – ve smyslu, že bychom nahrávali, jak se UL přenáší, že bychom rozdali 
diktafony a instruovali jednotlivce, aby zachytili každé předání a předali diktafon dál. Museli 
bychom vybrat současnou UL471.  

Pro co nejjednodušší posuzování by bylo nejvhodnější vybrat UL, která má 
doložitelně skutečnou proto-legendu, tedy takovou která se skutečně udála, abychom měli 
jistotu, že prvky UL jsou skutečně fiktivní. Vybral jsem protolegendu o useknutých rukách 
v hospodě U dvou koček. Zločin se skutečně stal, ovšem zcela jinak, než jak se vypráví. 
Doložitelná jsou jména oběti i pachatelů, okolnosti, důvody a data. Text je přiložen 
k výzkumu. Zde se omezím jen na nejnutnější konstatování – skutečnost byla taková, že 
kolem půl šesté 19. ledna 1981 přišel do hospody U dvou koček kuchař a vyrušil opilé 
pachatele (jeden z nich trpěl psychopatickými sadistickými sklony), kteří se zezadu vloupali 
do hospody, aby ukradli hotovost v kase. Pachatelé ho omráčili tyčí na stahování rolet a 
alespoň jeden z nich mu usekl několika ranami ruce v lokti. Ruce zabalili do novin a jeden 
z nich, sadista, je odnesl a pohodil v mělké říčce. 
 
4.3.2. PROČ BYLA ZVOLENA JEN JEDNA UL? 

Ve výše zmíněné situaci jakéhosi bezradného limba ohledně kulturního přenosu musí 
být nejdříve připravena půda pro systematické zaměřování další pozornosti. Role jednotlivce 
v kulturním přenosu je jednoduše bílým místem. Zmínil jsem, že takže tento výzkum je 
svým způsobem první explorační sondou do tohoto neznámého terénu. Pokud bychom chtěli 
srovnávat trajektorie většího počtu UL takto „rovnou“, domnívám, že by to bylo příliš 
ambiciózní a bezhlavé. Nejdříve skutečně musíme, pro jednoduchost, nejlépe na jedné UL 
vůbec získat orientaci a citlivost na práci s trajektoriemi vektorových přenosů. Zaostření na 
několik UL najednou by v takto ranné fázi vedlo jen ke zmatkům. Srovnávat několik UL by 
bylo „vyražením všemi směry najednou“. Problémem by v tomto případě bylo samotné 
srovnání jednotlivých paralelních trajektorií různých UL (jak jsem již vysvětlil, každá UL má 
nespočet paralelních trajektorií). Jako první krok bychom museli nasbírat několik paralelních 

                                                 
463 Nazíraná jako nevýhoda Disman s. 287, Hendl s. 52. 

464 Hendl s. 104, přirovnání k zhuštěnému popisu s. 106. 

465 Hendl s. 341-2 

466 Hendl s. 110, obecněji 38, 86 

467 srov. s výzkumným problémem 

468 Hendl s. 325, 341, 100, 110, 38 

469 srov. s výzkumnou otázkou 

470 kritéria: Strauss A., Corbinová J., 1990: „Základy kvalitativního výzkumu“, Sdružení podané ruce a nakladatelství Albert, Brno, s. 113-

116 

471 samotné zachycení může být známkou, že UL už „nežije“ – v určité době se UL šíří v „podzemí“ mezi lidmi a folkloristy bývá zachycena až 

mnohem později když už je „mrtvá“ – boom jejího předávání už nastal 
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trajektorií každé UL. Bylo by nutné vytvořit jakousi standardizovanou verzi trajektorie každé 
UL, museli bychom nutně srovnávat abstrahované redukce. Podle takové mentality by 
nestačilo srovnat 2, 3, 4 UL, nevěděli bychom kde přestat, aby bylo srovnání „dostatečné“. 
Každá další takto redukovaná a abstrahovaná UL, kterou bychom porovnávali, by 
způsobovala větší a větší redukci a abstrakci, srovnávali bychom zdigestované digesty, 
které by snad měly nějakou vazbu na původní narace. Proto je na začátku nejvýhodnější 
doslova se „ponořit“ do jedné jediné UL. To umožní vidět principy kulturního přenosu bez 
redukce, a tedy nikdy neztratíme ze zřetele zachycené narace. Domnívám se, že pro 
bakalářskou práci, která se zabývá takto neprobádaným terénem, proto stačí srovnat 
několik paralelních trajektorií v rámci jedné UL. To upozorní na detaily principů, kterými se 
vektorový přenos řídí. První výsledky takovéhoto exploračního „ponoru“ pak budou sloužit 
k orientaci v problému a teprve poté bude možné srovnávat jednotlivé UL mezi sebou. 
 
4.4.1. VOLBA VZORKU 

To, že cílem kvalitativního výzkumu je reprezentace populace problému472 se 
střetává s koncepcí našeho výzkumu - zkoumáme principy kulturního přenosu UL jakožto 
druhu memů. Obecné principy by měly zůstat stejné u celé populace zkoumané UL. V tomto 
výzkumném problému existuje závažný problém s populací473 zkoumané UL – neznáme ji. 
Dokonce nedokážeme určit skladbu naší populace podle pohlaví, věku, vzdělání474. Od celé 
populace se liší jen tím, že slyšeli UL, a to je slabá definice. Hledat spojitosti mezi lidmi, 
kteří znají určitou UL je jako spojovat pacienty s chřipkou475. Jediná možnost vyplývající ze 
zmíněného pojetí UL je technika „snowball sampling“, ta je ideální k mapování trajektorií, 
protože poskytne řady lidí, kteří si vzájemně předali zkoumanou UL. Ovšem nikoliv tak jak 
bývá tato technika standardně definována476 - nedojde k teoretickému nasycení477 a nová 
jména budou přibývat stále478. To nám umožní seřadit trajektorie předávání takovým 
způsobem, že vystoupí vlivy jednotlivých distorzí. Výběr prvních informátorů bude 
náhodný479, sice vždy bude mít nějakou souvislost480, ale z hlediska charakteru 
epidemického šíření je jedno kde začneme, neboť se od každého bodu budeme moci, 
alespoň teoreticky, dostat k proto-legendě481. 
 
4.5.1. ETIKA 

Eticky se nejedná o zvlášť závažný problém, vše bude vyřešeno souhlasem k použití 
nahrávek a anonymizací v souvislosti s aktivním stvrzením toho, co jsem zachytil a 
možností uvést k tomu dodatečný komentář. Vzhledem k nutnosti kontaků na osobu od 
které UL sylšeli informátoři vyprávět, nepůjde tradiční požadavek snowballového výzkumu – 
anonymitu informátora482 splnit. 
 
4.6.1. VOLBA OTÁZEK A PŘEDVÝZKUM 

Předvýzkum proběhl s jinou UL, bez nahrávání, sloužil zejména k otestování baterie 
otázek, která vyústila v otázky, které jsem používal. Ukázalo se, že je nutné zúžit 
neohraničené otázky typu „představte si prosím“ a „popište mi prosím…“ a „co si myslíte“. 

                                                 
472 Disman s. 304 

473 Populace a vzorek Disman s.93, 27; Giddens 1989 s. 562 heslo „reprezentativní vzorek“; Petrusek, „Velký sociologický slovník“, heslo 

„Populace“ s. 800-01. 

474 otázkou je, k čemu by tyto dimenze byly, výsledkem by byly pouze korelace. (Korelace nezahrnuje kauzalitu – Sokol, 2001 heslo 

„kauzalita“); „Cum hoc ergo propter hoc“ (korelace neznamená kauzalitu) např. Moore, B. N. a Parker, R., 2000: „Critical Thinking“, Mayfield 

pub., s. 429 

475 memetika zdůrazňuje exponenciální náhodné šíření, viz. kap. 1.1.4. 

476 Hendl s. 390, 152; Disman s. 114, 304; Kumar s. 179 

477 Disman s. 114-115 a 300-301 

478 někdy může dokonce dojít k protnutí bočních větví a to v momentu, když to informátor slyšel z více zdrojů. 

479 Všichni budou umístěni někde na určité trajektorii, nikdy na začátku a nikdy na konci. Mohu tak začít s libovolným informátorem, který 

UL zná. 

480 vždy by se vyskytla korelace s nějakým faktorem. 

481 Zde se rozchází analogie „kulturní evoluce“ s evolucí genetickou – „minulost“ člověka obsahuje větvení , kterými prošel vždy jeho 

společný předek, ale člověkem se stal až po větvení, prapředek člověka nebyl člověkem v pravém slova smyslu. To o UL neplatí, vyskytují se 

nové varianty, nikoliv zcela nové druhy.  

482 Hendl s. 156 
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Pro dotazované byly možná až příliš otevřené, míra jejich abstraktnosti způsobovala 
nemožnost odpovídat konkrétně a bezradnost nad odpovědí. Naopak velmi se osvědčilo 
otázku definovat co nejkonkrétněji, znatelně více odpovědí se získalo při detailní, někdy i 
zdlouhavé definici otázek. Tím otázky pro dotazovaného získaly kontury, které byly lépe 
zodpověditelné. Důležité je zmínit i fenomén „prázdné odpovědi“ který je charakteristický 
nedostatkem smysluplné odpovědi a respondentovo „přemýšlení nahlas“ které se nemůže 
rozhodnout kudy kam. I přes nedostatek odpovědi je taková „prázdná odpověď“ hodnotná, 
jelikož umožňuje zběžný pohled do oné „černé skřínky“ toho jako probíhá kulturní přenos. 
 
4.7.1. METODY SBĚRU 

V první části interakce s informátory jsem nasbíral spontánní výpovědi, osobní 
narace a accounty483 - jedinec byl požádán o přednesení UL „tak jak si daný příběh 
pamatuje“, do nich jsem zasahoval co nejméně484. 

Ve druhé části jsem se jedince nestrukturovaně ptál tak, abych doplňoval a 
upřesňoval detaily a fakta z osobních narativů. Osobní narace jsou nekompletní, někdy 
obsahují logické rozpory a neverbalizovaná místa. To budou místa, na která se musím 
zeptat, aktér při nich bude provádět rekonstrukci či improvizovat.  

Ve třetí fázi jsem uplatnil kontrolovanou elicitaci názorů ve formě otevřených otázek 
– chtěl jsem po informátorech, aby vlastními slovy verbalizovali vlastní privátní význam - to 
jak UL vnímají, čemu na UL věří, co jim připadá zajímavé, co by změnili, co změnili, museli 
si něco domyslet, atd. 

Proč odděluji narace, které seřadím do trajektorií a ze kterých uvidím distorzi, od 
názorů? Distorzi samotnou mohu odvodit v komparaci s verzí toho, od koho to slyšel. Ale 
tím nevidím do jedince, nevím, proč určité motivy nepředal nebo je upravil. O jedinci si 
nemyslím, že jeho role je pouhé médium způsobující chybu v přenosu UL, ale myslím si, že 
je aktivně jednající a reflektující osoba, která si všechny obsahy mysli do jisté míry 
uvědomuje. To, jak tomu jedinec rozumí, bude ovlivňovat to, co změní, co si pamatuje, co 
vnímá jako důležité, to co bude spíše předávat dál. To, co mně aktér bude prezentovat jako 
jeho názor ale neznamená, že to skutečně udělal, budu tedy porovnávat, do jaké míry názor 
ovlivní to, jak předává UL. Porovnávat to, co jsem zachytil v jeho naraci a jeho názor. Musí 
mi verbalizovat nakolik ono „zdání reálnosti“ určuje přístup k přenášení, bude přenášet UL 
přesněji, když se mu bude zdát potenciálně reálná? 

Nepředpokládám, že informátoři vědí co je UL, nesdílí jejich definici, ani o pojmu UL 
nemuseli slyšet. Neměl bych informátorům předem vysvětlovat co UL je, nejde přeci o to 
vtěsnat jejich znalosti do předem dané definice. Je také pravděpodobné, že pokud bych 
vysvětlil „urbánní legendy“, většina informátorů by podvědomě vycházela z negativního 
hodnocení legendy jako něčeho, co je nepravdivé485. Já ale zkoumám, zda se budou UL se 
„zdáním reálnosti“ předávat s menší distorzí, nechci tedy, aby toto negativní hodnocení486 
ovlivnilo nasbírané accounty a názory. Navíc při definici přenosu UL nemohu vysvětlovat 
něco, co teprve zkoumám. Zatím nemohu tvrdit nic víc, než že zkoumám to jak „zdání 
reálnosti“ ovlivňuje vektorový přenos. O „zdání reálnosti“ nevím, zda je závislé na tom, 
jestli proto-legenda je realitou nebo fikcí. Je totiž docela dobře možné, že skutečná proto-
legenda vedla k UL bez „zdání reálnosti“ nebo naopak487. Nejlépe se ale vztah „zdání 
reálnosti“ k tomu, zda jde o realitu nebo fikci ukáže na trajektorii reálné UL.488 

Pro eliminaci problému rozdílného kulturního pozadí489 bude nejvýhodnější soustředit 
se na typicky české UL, tedy takové, jejichž původ nejde vystopovat skrze zahraniční 
vlivy490 a zaměření se na aktéry z daného kulturního prostředí491. 

                                                 
483 Barker, Ch., 2004: „The Sage dictionary of cultural studies“, Sage, heslo „narrative“ s. 131 

484 i když to většinou bude nutné, protože si informátoři vybavují jen chudé zlomky. 

485 Viz. už rozpory v definici UL, pozn. 216, dále pozn. 205 

486 viz. pozn. 205 

487 „zdání reálnosti“ nezávisí na tom, zda je UL založena na skutečné události (proto-legendě), i smyšlenky mohou vypadat vcelku přijatelně. 

488 I když je většina UL založena na neprokazatelných událostech,  právě výjimečné případy doložitelně pravdivých UL budou moci osvětlit 

principy distorze daleko lépe, než tradiční nedoložitelné UL. Shodně s Geertzem mohu prohlásit, že zaměřením se na „pravdivé“ UL budu  

„hledat systematické vztahy mezi různorodými jevy nikoliv totožnosti mezi jevy podobnými“ (Geertz, C.: 1973: esej „Dopad kultury na pojetí 

člověka“ IN: „Interpretace kultur“, Slon, Praha, 2000, s. 57) 

489 mezikulturní hodnocení pravdivosti - Eriksen T. H., 2007: „Sociologie multikulturních společností“, Triton, Praha s. 200. K etnocentrismu: 

Eriksen tamt. s. 255; Hendl s. 122, s. 71, abychom se vyhnuli etnocentrismu s. 118; Disman s. 332; Giddens 1989 s. 556. 
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Otázky týkající se názorů aktérů mohou být strukturované492 a tedy rozlišené do několika 
okruhů:  

• Otázky týkající se postupu předávání UL – tj. reflexivní verbalizující otázky ohledně 
uložení a vybavení si UL, rekonstrukce - domysleli si chybějící motivy? Vynechali 
nějaké? Když vynechali motivy- jak řeší nekoherentnost motivů? Logická 
nesourodost atd. – se týká principů distorze. 

• Co UL znamená pro informátory? – proč předávají UL? Jaký na tom mají zájem? účel 
sdělování UL? nakolik je to pro ně sdělování UL důležité? Mají vůbec potřebu UL 
předávat? Je pro ně vůbec UL zajímavá? – to se týká příčin distorze. 

• Nakolik je distorze spontánní a nakolik vázaná na sociální situaci? Jak se liší použití 
UL podle sociálního kontextu týkajícího se situace přenosu – vybaví si od koho, kde, 
kdy slyšeli, komu oni sdělili? v jakých situacích dochází k přenosu s vyšší distorzí, 
skupinová dynamika. To odpovídá na otázku, zda je distorze kontextuální. 

• Otázky ohledně obsahu vlastní UL zaměřené detailně na souvislost distorze a zdání 
skutečnosti - Co by změnili? Čemu z toho věří? Myslí si, že je UL pravdivá? Vypadá 
pravdivě? Jak by UL předali, kdyby se jim zdála ne/pravdivá? Role jedince tak jak je 
jimi vnímána. 

• Otázky ohledně výlučnosti „zdání skutečnosti“. Odráží se toto zdání reálnosti 
v přístupu jedince k UL? Podílí se tento fenomén na snížení frekvence distorze? A je 
toto zdání přenositelné v rámci trajektorie nebo se vytváří pro každého zvlášť 
v rámci vlastní interpretace? 

Výhodné bude mít mnoho otázek, nevím dopředu, co bude relevantní. 
Takto formulované otázky mají vztah k exploratorně-explanatornímu účelu studie a zároveň 
jsou propojeny se vznikající teorií, ve smyslu toho, že síť otázek je tak hustá, že stěží něco 
propadne493. 
 
4.8.1. ANALÝZA DAT 

Předem je jasné, že nepůjde zobecňovat závěry mimo danou UL a dokonce i mimo 
daný vzorek populace, které se daná UL týká. Přesto bude možno poskytnout zobecnitelné 
dedukce, které by mohly být zpracovány v dalším výzkumu. 

Půjde o rámcovou analýzu z nasbíraných dat, je sice pravdou, že teoretické zázemí 
způsobí, že taková analýza bude theory - laden, na druhé straně to k identifikaci motivů a 
jejich seřazení do kategorií a subkategorií s následnou typologizací stačí. Hojné bude využití 
shrnutí do šablon, protože zkoumáme vektorové přenosy informací.  

Uplatním kvalitativní obsahovou analýzu494 
Nejdříve provedu doslovnou transkripci všech narací a odpovědí. 
Z transkripce vytvořím shrnující protokol495 pro každou transkripci narace.  
Jednotlivé shrnující protokoly spolu srovnám a zaměřím se na podobnost motivů na základě 
obsahové podobnosti. 

Podle podobností seskupím motivy do chronologického schématu pro každé 
zachycení tak, aby všechna zachycení měla shodné uspořádání – vytvořím šablonu pro 
shrnující protokoly, kde budou v chronologickém pořadí uvedeny všechny motivy a témata, 
pro každou naraci a to i z upřesňujících otázek. Tím se standardizují shrnující protokoly, 
čímž je možné je ještě lépe mezi sebou srovnat. 

Standardizované protokoly seřadím do trajektorií podle variant UL. Ty dostanu po 
srovnání496 narativů řady informátorů, tak jak jsem je získal v snowballovém sběru. 
Chronologicky vzestupně497 seřadím zachycenou variantu UL do řad typu A1-A2-A3, a B1-
B2-B3 u další varianty stejné UL. To jsou trajektorie. 

                                                                                                                                                             
490 A takových UL, které cestují mezi státy a kontinenty je mnoho – Brunvand 

491 Budu brát v úvahu jen občany, kteří v době rozšíření UL žili v Praze, jelikož zkoumám pražskou UL z 80. let. 

492 pro lepší analýzu dat 

493 vynoří-li se nový pojem, budu k jeho výzkumu mít dostatek dat. 

494 kvalitativní obsahová analýza Hendl s. 225; obecně Disman s. 168-9. 

495 shrnující protokol jako nástroj kvalitativní obsahové analýzy – Hendl s. 209 

496 prakticky jediným možným uchopení UL je komparace – Brunvand 2001 s. 85-86. 

497 Informátor I1 podá naraci A3, I2 naraci A2 atd. 
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Chronologicky „nejstarší“498 zachycení UL budu vnímat jako nejucelenější a původní, každé 
další zachycení zpětně srovnám s předchozím. Tak bude viditelná samotná distorze – 
motivy, které byly ztraceny, pozměněny nebo naopak byly přidány nové. 

Nyní ke každé naraci doplním příslušný názor informátora, uvidím co je pro něj 
nejpodstatnější. Tím u každého informátora vystoupí kritéria, za jakých bude on UL 
přenášet. To srovnám s tím, co bylo od narace toho, kdo mu UL předal podrobeno distorzi. 
Tím zjistím, nakolik svá kritéria dodržuje. 

Tato kritéria se budou lišit u jednotlivců, a zároveň je možné, že každý jednotlivec 
nesplnil všechny svá kritéria v tom, co předal (tzn. předal i něco, co pro něj bylo 
nepodstatné, nebo nepředal něco podstatného – z toho, nakolik jedinec splnil svá kritéria, 
vznikne míra přenositelnosti).  

Ze všech kritérií si vyberu jen „zdání reálnosti“ a budu srovnávat motivy, které se 
mu zdají reálné s mírou jejich přenositelnosti – tj. jestli je přenesl (a to u každé narace, 
mezi posloupnými naracemi, v celé trajektorii a konečně mezi variantami). 
Podle toho, zda se ukáže, že „zdání reálnosti“ se bude soustavně objevovat doprovázeno 
stejnými motivy, budu moci vypovídat o tom, ZDA subjektivní „zdání reálnosti“ ne/určuje 
distorzivnost499.  

Porovnám to, co se vždy přenáší s tím, o čem aktéři tvrdí, že je pro ně důležité. 
Pokud vnímají jako významné to, co se nemění – pak to srovnám s tím, zda si o tom myslí, 
že je to reálné – to bude určovat JAK subjektivní „zdání reálnosti“ ovlivňuje distorzi500. 
 
4.9.1. TEORETICKÉ VÝVODY Z ANALÝZY 

Nás ale zajímá interpretace pochopení aktéra, takže seřazené, typizované zachycení 
jedincova sdělení UL (ve formě standardizovaného výtahu) mu poskytneme v písemné 
podobě ke schválení a ohodnocení jejich přesnosti (splněn fenomenologický ohled). Tím se 
upřesní zejména indikátory motivového a funkčního jádra. 

Nejdůležitějším vyjasňujícím případem by zde byl případ, který by dovedl odkázat na 
samotný původ vzniku UL, čímž bychom se zbavili regresu ad infinitum a odhalila by se 
trajektorie přenosů až k proto-legendě. Jednalo by se o „pacienta 0“. 

Míra distorze se posoudí na dimenzích (a subdimenzích) přesnosti přenosu motivů, 
kvantity a kvality informací, což nám poskytne propojení témat do sítě konceptů-jinými 
slovy: srovnám postoj jednotlivců s tím, jak se UL přenesla, čímž zjistím, jestli se přenos 
řídil intervencemi představ jednotlivců. To poskytne odpověď na výzkumnou otázku („Jak 
subjektivně vnímané zdání reálnosti ovlivňuje distorzi vektorového přenosu UL?“). Přenos 
bude mít určité rozpětí vlastností (např. hodně motivů, velká distorze) ne/odpovídající 
představám jednotlivců, ž čehož bude možné vyvodit závěry pro druhy interakcí, a podle 
nich definovat prozatímní teorii. Nevýhodou je, že trajektorie jsou stále redukované 
bodovým zachycením. 

Značným handicapem je, že triangulace501 je zde nemožná, a to už z podstaty 
výzkumného problému – subjektivně vnímané významy, které ovlivňují přenosovou distorzi 
UL, nejde přímo triangulovat s kvantitativními korelacemi. Korelace by reálně nikdy nebyly 
nulové, a při rozporu s tím, co jako významné verbalizoval aktér sám, by si korelace činily 
nárok na vysvětlování skrze „neuvědomované vlivy“ a rovnaly by se tvrzení přeceňujícím 
roli neduchovních příčin v obsahu vědomí, což by bylo v rozporu se samotnými východisky. 
Role jednotlivce zůstala zachována. 

Kritériem úspěšnosti budou principy několika distorzních trajektorií posuzované podle 
subjektivní důležitosti pro jedince, která by měla určovat přenosnost celé UL. Buďto 
vyvrácení nebo potvrzení souvislosti modifikovatelnosti distorzních trajektorií subjektivními 
postoji aktérů, to tedy vyvrátí nebo potvrdí schéma „sobecké“ memetiky. 

Výslednou prozatímní teorii srovnám s každým analyzovaným zachycením zkoumané 
UL, čímž překontroluji provedené shlukování do kategorií a také i typologizaci, tím, že 
zjistím, zda lze zpětně číst prozatímní teorii v každém zachycení a prozatímní teorie 
přestane být prozatímní, když daná vysvětlovací struktura osvětlí vše. Taková teorie pak 
bude platit jen v konkrétní UL a v konkrétní situaci nasbíraných případů. Ze srovnání 

                                                 
498 narace toho, kdo to v trajektorii podal jako první 

499 srov. s výzkumným problémem a exploratorním ohledem 

500 srov. s výzkumnou otázkou a explanatorním ohledem 

501 ve smyslu kvalitativní x kvantitativní analýzy nasbíraných dat 
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výzkumné otázky vidím, že návaznost zůstala zachována, analýza dat odpovídá na otázku a 
precizuje jí, tato fáze byla úspěšná. 

Zabývám se tedy přenosem kulturního prvku. V předchozích částech práce jsem se 
snažil ukázat, že memetika, která tento fenomén vysvětluje analogií s biologií, postrádá cit 
pro roli jednotlivce v tomto přenosu. Mám totiž za to, že kulturní prvky se nepřenáší 
„sobecky“ a „digitálně“ a nepodléhají aplikovatelným principům, které se nemění. Naopak, 
jedinec vytváří fenomén distorze v kulturním přenosu, nejdená se o chybu přenosu nebo 
evoluční pokus-omyl v rámci přenosu. Abych toto dokázal, musel jsem zvolit kulturní prvek, 
který se přenáší - zvolil jsem UL. Abych výzkum nestavěl jen na názorech jedince („měkká 
data“, představa o tom, co je v jedincově „černé skřínce“, jeho privátní význam) budu 
sledovat trajektorie předání („tvrdší data“, tedy onen vstup a výstup tak, jak dochoval dnes, 
komparace textů UL). Nikdy tímto postupem nezískám tvrdá data exaktních věd, ale to je 
vlastnost dynamického přístupu, který navíc dává důraz na jednotlivce jakožto aktéra 
kulturního přenosu. Design výzkumu byl spirálovitý kvalitativní výzkum, který si kladl dvě 
kritéria úspěšnosti - exploratorní a explanatorní ohled. Zvolil jsem jen jednu UL, jelikož role 
jednotlivce v kulturním přenosu není dostatečně popsána, a porovnávat dvě UL by bylo příliš 
ambiciózní. Z charakteru trajektorií přenosu jsem jen zvolil typ snowballové metody, která 
pokrývá trajektorie. Celá metodologie slouží k zodpovězení tázání po charakteru kulturního 
přenosu (v části „tvrdších dat“) - jestli podléhá principům, tak jak je předpokládá memetika. 
A tázání po tom, jakou roli v kulturním přenosu hraje jednotlivec. Byla vybudována jakožto 
uchopení toho, jak odpovědět na otázku po tom, zdali za distorzi v kulturním přenosu 
„může“ jedinec, nebo zda je to výsledek memetických představ o sobeckosti kulturních 
prvků. 
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ČÁST 5: ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 
 
5.1.1 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Pracoval jsem s 5 trajektoriemi přenosů jedné UL, které byly dostatečně dlouhé na 
to, aby v nich šlo sledovat distorzi UL. Tzn. do analýzy jsem nezařadil trajektorie jen s 2 
nebo 3 informátory. Těchto 5 trajektorií jsem náhodně označil písmeny. Toto označení bylo 
arbitrární, vycházelo jen z čistě pracovních potřeb odlišit informátory v trajktoriích. 
Rozeznávám tedy traketorie A, B, C, D, E. 3. dubna 2010 jsem losoval ze seznamu 27 
informátorů, kteří znali danou UL, vylosované informátory jsem telefonicky kontaktoval s 
tím, zda by byli ochotni se podílet na výzkumu a také s tím, zda jsou si jisti tím, od koho UL 
slyšeli. Při telefonických rozhovorech jsem nepoužívál termín UL a nezmiňoval žádnou teorii 
ani termíny, zmínil jsem jen „příběh nebo historku U dvou koček“. Soustředil jsem se na 
aktéry, kteří potvrdili, že si pamatují od koho slyšeli a byli ochotní se podílet na výzkumu. 
Takovýchto informátorů bylo původně 13. Z toho jsem postupně vyřazoval ty, kteří neměli 
kontakt na osoby, od kterých slyšeli.  

Obecně platí, že jsem postupoval v trajektorii směrem zpět - tj. jako první jsem 
kontaktoval informátory, kteří byli na konci trajktorie (tj. A5, B4, C5, D6, E4B). Našly se 
ovšem i výjimky (informátoři E4A a D4), které jsem kontaktoval a nahrál, až když jsem na 
ně měl kontakt, tedy mimo chronologii. Informátory jsem ale nemohl takto označit do doby, 
než jsem uzavřel výzkum. Aktéry, kteří byli na začátku trajektorie (připomínám, že až po 
uzavření výzkumu) - tedy ti infromátoři, kteří slyšeli UL jako první a předali ji dál - jsem 
označil číslovkou 1 a písmenem příslušné trajektorie (tedy A1, B1 atd.). Ve směru toho jak 
infromátoři UL v trajektorii předávali dál, jsem označoval další aktéry 2, 3 atd., podle jejich 
vzdálenosti od prvního aktéra v trajektorii. Pro zjednodušení si trajektorii lze představit jako 
koleje nebo spíše vlakovou linku, UL jako vlak a informátory jako zastávky. Zastávky mají 
pořadí ve směru jízdy. Označoval jsem ve směru původního přenosu. Trajektorie A tedy 
postupovala ve směru informátorů A1, A2, A3, A4, analogicky ostatní trajektorie. 
Informátorů je dohromady 24. 

V jedné jediné trajektorii, konkrétně v trajekotrii E, se podařilo získat kontakt na více 
lidí, kteří slyšeli stejnou UL od téhož aktéra, tito aktéři, tedy tvoří větvení trajektorie. 
Označil jsem je jako E4A a E4B. 

Podívejme se nyní, jak probíhá distorze obsahu: 
 

TRAJEKTORIE A: 
A1 
Kuchař v hospodě U dvou koček byl členem hráčské skupiny, která tam po nocích hrávala karty, on 
podváděl a obral je o desítky tisíc korun. Trestání se rozjelo a usekli mu v zápěstí ruce (informátor si 
pamatuje, že vypravěč naznačil zápěstí). To, jestli se ruce našly, si nevzpomíná.  
Doba: počátek 80. let 
 
Místo informátorky A2 je na CD přiložen doplňující rozhovor pamětnice prostředí, ve kterém se příběh 
šířil. 
 
A3 
Kuchař kradl a fixloval v hospodě U dvou koček, pak byly nalezeny jeho useknuté ruce. O krutém 
trestu podle něj rozhodly právě podvody při hře. 
Doba: počátek 80. let 
 
A4 
Kuchař z hospody U dvou koček byl potrestán za kradení věcí v hospodě useknutím obou rukou. Neví, 
jestli ruce nalezeny. 
Doba: Před 25 lety (2010) 
 
A5 
Kuchařovi, který kradl v hospodě (neví, jak se jmenovala) usekli ruce. Ruce se pak měly najít v 
kontejneru nebo popelnici. 
 
Shrnutí: podvádění v kartách se doplnilo o kradení a na konci trajektorie A podvádění vymizelo. 
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TRAJEKTORIE B: 
B1 
U dvou koček se měly hrát karty, ruce měly být kuchařovi odděleny nad zápěstím, kvůli kartám. 
Nejdříve byl nalezen člověk v restauraci a hledaly se ruce, snad se našly, ale neví kde. Ale posléze jí 
přítel, kriminalista, tvrdil, že šlo o kuchaře, který v tom byl nevinně. 
Doba: konec 70. začátek 80. let. 
 
B2 
U dvou koček byl zabit kuchař useknutím rukou, kvůli dluhům v kartách, ruce se měly najít jinde. 
Doba: 81., 82. rok 
 
B3 
V hospodě na Uhelném trhu ("U dvou koček nebo U černých koček" v názvu podle informátorky byly 
kočky) měla ráno uklízečka najít zavražděného kuchaře, který měl být v dluzích a měl mít problémy s 
mafií. Měl mít useknuté ruce a na něčí pokyn ho tam měli nechat vykrvácet. Ruce měly být nalezeny v 
popelnici vedle hospody, spekuluje nad tím, jestli bylo nalezeno nejdříve tělo nebo ruce. 
Doba: 80., 82. rok 
 
B4 
Ve vinárně (na jméno si nevzpomíná, situuje na Uhelný trh) se našly uříznuté ruce (snad v hrnci) 
vrchního nebo číšníka, měl dluhy a šlo o pomstu mafie. Údajně se našly ruce a pak se dlouho pátralo 
po ostatcích. 
Doba: 79., 80. rok 
 
Shrnutí: z dluhů v kartách se vynoří mafie. 

 
Trajektorie C: 

C1 
Po zavření se U dvou koček měly hrávat karty a falešný hráč - někdo ze zaměstnanců - kuchař, číšník, 
kterému měli za falešné hraní useknout prsty nebo ruce. Neví, jestli vůbec zemřel. Neví, kdo mu to 
provedl ("jestli kolegové") spekuluje, že zřejmě, když to byl kuchař, tak mu ruce usekli sekáčkem. 
Doba: - 
 
C2 
Někomu z restaurace U dvou koček - kuchař nebo číšník, byly useknuty ruce. Měl švindlovat v kartách 
a za to byl potrestán useknutím rukou. Představovala si, že ruce byly useknuté u ramena, ale 
spekuluje, že useknutí ruky u zápěstí dá nejméně práce. Mrtvola měla být objevena v zápětí, ale zda 
byly nalezeny i ruce, to neví. 
Doba: před 30 lety (k roku 2010) 
 
C3 
U dvou koček (vybaví si po přemýšlení nahlas), štamgastovi - falešnému hráči, který v té hospodě hrál 
pravidelně karty, usekli ruce za podvod nebo za to, že někoho obehrál. Vylučuje náhodný konflikt a 
zdůrazňuje, že hráč tam byl "jako doma". Vzpomíná si, že se useknuté ruce někde našly, ale neví kde. 
Doba: Mezi 70. – 80. rokem 
 
C4 
Kuchař byl potrestán mafií kvůli hazardu, měl falešně hrát, čímž si pobouřil mnoho vlivných lidí, 
jenomže si ho spletli. U dvou koček mu na špalku měli useknout ruce, ne paže, neví už, jestli kuchař 
přežil, spekuluje, že když by se to stalo v noci, tak mohl vykrvácet. 
Doba: konec 70., začátek 80 let 
 
C5 
Jugoslávci se měli vloupat do hospody U dvou koček a usekli ruce mladému kuchaři. Ruce se měly 
najít v umyvadle, nebo nějak nedůstojně. 
Doba: 81., 82. rok 
 
 
Shrnutí: Nejistota ohledně kuchaře, vede k dosazení číšníka nebo dokonce štamgasta (C3), vedlo k 
tomu podvádění v kartách, ale C4 tvrdí, že ruce usekli někomu jinému. C5 naopak neuvádí dluhy v 
kartách, ale jugoslávské pachatele. 
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Trajektorie D: 
D1 
U dvou koček, kde bylo hnízdo hráčské mafie, kuchař podváděl a mafie mu usekla ruce za falešné 
hraní pro výstrahu ("ostrahu") ostatním, druhý den ho uklízečka našla mrtvého. Neví, kde se ruce 
našly. 
Doba: 83.- 4. rok 
 
D2 
V popelnici našli ruce kuchaře a později našli jeho mrtvolu. Na jméno hospody si nevzpomíná, ale umí 
zařadit místo (Uhelný trh). Důvody k tomuto činu média nesdělila, takže se spekulovalo o více 
důvodech - dluhy, nevěra, politické důvody. 
Doba: 1970 
 
D3 
U dvou koček byly kuchaři, falešnému hráči, za dluh v kartách useknuty ruce jako msta. Ruce se 
nenašly. 
Doba: v 81. roce (podle práce) 
 
D4 
Vyprávělo se o pravdivém případě, kdy uklízečka U dvou koček měla ráno najít v popelnici nebo 
záchodu ruce uříznuté po zápěstí, gamblera nebo kuchaře, který se měl zaplést s ruskou mafií, která 
ho takto potrestala za dluhy. 
Doba: 83 - 85 
 
D5 
Falešný hráč za podvádění dostal trest od spoluhráčů - useknutí rukou. Ruce měla najít uklízečka U 
dvou koček. 
Doba: začátek 80. let 
 
D6 
Někomu usekli ruce za podvádění v kartách, na víc informací si nevzpomene, protože slyšel jako dítě. 
Neví místo ani nic dalšího. 
Doba: před r. 1989 
 
Shrnutí: Od hráčské vekslácké mafie, k informátorovi D2, který uvádí množství verzí, k dluhům 
v kartách, za které ho potrestala ruská mafie, k trestu spoluhráčů za podvádění. Trajektorie končí 
použitím příběhu jako morálního ponaučení pro dítě. 

 
Trajektorie E: 

E1 
Kuchař byl nalezen s useknutýma rukama, nikdo ale nic víc nevěděl a bylo jen málo informací. 
Informátorka neví, jak se hospoda jmenovala, ale ví, kde se nacházela (pod podloubím na Uhelném 
trhu). 
Doba: 64. rok (!) 
 
E2 
U dvou koček, příběh situuje před rok 1990. Měl to být vekslák-kuchař. Mrtvola s rukama, ty jen 
usekaný. 
Doba: před rokem 1990 
 
E3 
U dvou koček, falešný hráč nebo číšník, který byl zároveň tajný policista, kterého chtěli zastrašit, a 
vymklo se jim to z rukou. Preferuje spíš policistu, protože se příběh utnul ze shora. Useknuté ruce, ale 
neví, jestli vykrvácel nebo jestli byly další smrtelné rány. 
Doba: 70. léta 
 
E4A 
Na Uhelném trhu usekli kuchařovi ruce, na důvod si informátor nevzpomene. Jméno hospody hádá 
(ale zmíní dvě kočky) ale zmíní podloubí. 
Doba: - 
 
E4B 
Informátorka jako studentka chodila do hospody U dvou koček na jídlo a od kolegyně z práce slyšela, 
že číšníkovi, kterého asi znala, který měl problémy s veksláky, usekli ruce a od té doby se hospodě 
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říkalo "pacifik". Jestli se našly useknuté ruce, neví. Slyšela i jiné verze (s ruskou mafií místo 
veksláků). 
Doba: konec 70. let. 
 
Shrnutí: Od pouhého konstatovaného faktu kuchaře s useknutýma rukama docházíme ke kuchařovi 
vekslákovi, poté k hráči či číšníkovi, který byl zároveň tajný policista, k rozvětvení trajektorie k E4A, 
který se vrací ke kuchařovi s useknutýma rukama a k E4B, která používá motiv číšníka, který měl 
problémy s veksláky. 

 
Kompletní rozhovory, nahrávky, přepisy nahrávek a reusmé jsou na přiloženém CD. 
Nyní přikládám přehled seřazených trajekotrií, a otázek, toho, jak se mění vše krom 

obsahu: 
 
 

 
 
 

Informátor A1 A3 A4 A5
Jak dob ře hodnotí to, jak 
si pamatují?

Výborně ("mohl by říkat u 
soudu") vyprávění si pamatuje 
celý život

Jen rámec Moc ne Napůl, něco určitě zapomněla

Pravda, smyšlenka, 
smyšlenka s reálným 
základem?

Základu, že byl zavražděn 
kuchař, věřil

Základ asi ano; podobné 
příběhy nejsou pro něj 
věrohodné

Reálný základ, ale nic jiného Něco na tom pravda bude

Věří tomu? A nakolik? Ano; že se to stalo, vražda a 
useknutné ruce; 
důvěryhodnost podložená 
manžely

Moc ne, něco se stát muselo, 
že z toho vznikla historka

Nevěří Věří, protože to říkala matka 
(informátorka A4)

Předali jako zaru čeně 
skute čné?

Ne, vypravěč sám pochyboval Ano, ale není vyloučeno, že 
stará paní už slyšela příběh 
interpretovaný od kněží

Neví Nedokáže říci

Účel vypráv ění Živá detektivka Senzace, korupčnost (?) a 
varování

Prostředí Vystrašení lidí, ponaučení pro 
ty, kterých se to týkalo

Slouží p říběh dostate čně 
k svému ú čelu?

Ano Příklad vyhraněného trestu Ano Stačí to, jak to lidé změní a 
nafouknou

Co by zm ěnili? Nic Trest postrádá morální 
zakotvení

Nic Nic, stačí tak jak je

Věrohodnost Základ, fakt vraždy skutečný; 
důvod - dluh z karet 
domyšleno a nevěrohodné

Úplně vymyšlené to není Neví, věrohodnost pro ní 
nehraje roli

Věrohodné, stačí tak jak je

Je tam n ěco 
nevěrohodného?

Že by to bylo za dluh z karet, 
hráči by se museli znát

Krutost trestu; chybí dohra, 
konec příběhu "jak to dopadlo"

(nehraje roli) Ne

Co je to hlavní? Hrůza ze zavraždění pro 
malicherné důvody

Zločin a trest a 
neuniknutelnost tomuto 
pravidlu

Krutost Useknuté ruce

Detaily x jádro Detaily nedůležité, považoval 
za smyšlené a nevěrohodné

Okolnosti ovlivňují to, jak 
člověk jedná, ale podvádění 
není momentální záležitostí; 
hlavní je člověk

Detaily nehrají roli, je to dávno Useknuté ruce považuje za 
nejdůležitější, detaily 
nepotřebuje

Detaily zdrojem 
věrohodnosti?

Detaily mu slouží k tomu, že 
se na toto upamatoval; některé 
detaiy důležité (doba)

Povaha "rekvizit" pro něj není 
podstatná - místo useknutých 
rukou by mohlo jít o zkrvavené 
šaty, podstatná byla osoba v 
kritické situaci

Nehrají roli (nejsou)

Změnili te ď něco? NE, jen neví, jestli to bylo v 
novinách

Připouští, že když byl přiměn k 
tomu, aby se na příběh 
rozpomínal; rozhovorem se 
změnila konstelace prvků

Ne Ne

Přemýšlení x 
bezmyšlenkovité 
zopakování

Nemusel přemýšlet Příběh nepřevyprávěl tak, jak 
ho slyšel, ale už ho nějak 
interpretoval

Ano, musela lovit v hlavě Musela, vzhledem k času

Změnil se jejich názor? Ne, stále věřil, že se to stalo; 
ale významně to potvrdili 
manželé

V jeho paměti příběh zůstal 
jako nedovysvětlený příběh, 
popisující kolorit starého 
města a také jako ustrnutí nad 
tím, co se vůbec může stát

Ne Ne, věří, že to je pravda

Vybaví se n ěco (mentální 
mapy)

Ano Ne, vyvoláno rozhovorem Ne

Příjemný x nep říjemý? Nepříjemný Ustrnutí; literárností přesahuje 
do dnešní doby

Nepříjemný Neutrální, je jí to jedno

Je nep říjemnost d ůvod 
toho, že omezili ší ření?

Ano Ne, míru drsnosti příběhu 
upravuje podle posluchače

Ano
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Informátor A1 A3 A4 A5
Kolikrát slyšeli? 1x Maximálně 3x 1x 3-4x
Konkrétní narace na 
kterou si vzpomínají

V hospodě známý jeho 
kamarádů vyprávěl UL, ale 
sám pochyboval (o motivech)

Od staré paní, kterou vodíval 
do kostela poblíž Dvou koček

Při večeři s informátorem A3 U 
Dvou koček

Od matky, která chodívala do 
restaurace U Dvou koček

Jak k p ředání došlo? 
Mezi řečí? Aby řeč 
nestála? 

Byla to novinka "bomba" Odpověď na otázku "co je 
nového" (mezi řečí)

Mezi řečí při večeři Mezi řečí

Kolektivní dynamika? Ne, příběh nikdo neznal, byl 
nový

Ne Ne Ano

Pamatují si komu 
řekli?

Nikomu Farníci (A4) Ne Možná kamarádkám

Předali mezi řečí 
nebo jako senzaci?

Při nedělním setkání, kdy se 
probírá všechno co se událo

Byla zvědavá, jestli o tom něco 
vědí, ujistit se

Slyšeli v poslední 
době?

Manželé viděli rekonstrukci 
činu U dvou koček prováděnou 
SNB, kteří prezentovali 
skute čnou verzi

Ne Ne Ne

Slyšeli z médií? Domnívá se, že ano, ale není 
si jistý - noticka v novinách

Osobně ne, nevylučuje, že se 
mohlo objevit

Ne Ne

Přiznávají ovlivn ění 
médii?

Ne, ovlivnili ho až ti manželé

Informátor B1 B2 B3 B4
Jak dob ře hodnotí to, jak 
si pamatují?

Moc dobře ne, je to mnoho let Základní osu příběhu ano, 
detaily nepodstatné

Pamatuje si málo, ale nějaké 
detaily jí utkvěly v hlavě 
(kuchař, ruce, dvě kočky)

Podstatu příběhu si pamatuje, 
detaily ne

Pravda, smyšlenka, 
smyšlenka s reálným 
základem?

Pravda Reálný základ (kolegyně od 
kriminalisty)

Pravda, srovnává s vraždou 
Mrázka a podnikateli v Orlíku

Základ skutečný, "omáčka" už 
ne, vznikla nabalováním

Věří tomu? A nakolik? Věří, ale ne na 100% Ano (kriminalista garant), ale 
byli na začátku vyšetřování; 
věří 70-75%

Věří "hodně" Ano, věří podstatě; 
pochybnosti tím, že je bez 
konce

Předali jako zaru čeně 
skute čné?

Zaručeně skutečné Zaručeně skutečné Ano, věřila tomu z autority 
férových kolegyň

Ano, o pošťace si myslí, že si 
spoustu věcí přimyslela a 
chtěla být zajímavá tím 
příběhem 

Účel vypráv ění Senzace Trest za falešné hraní Senzace, odstrašení 
podvodníků

Varování, aby se lidé 
nezaplétali s mafií, protože pak 
za to člověk pyká

Slouží p říběh dostate čně 
k svému ú čelu?

Dnes už ne Ano Ano Ano

Co by zm ěnili? (nic) Nnic (nic, stačí jak je) (nic) to jak to zkreslí lidé stačí

Věrohodnost Je věrohodný Vadí, že ruce jinde než tělo Více zdrojů, od kterých příběh 
slyšela = vyšší důvěryhodnost; 
důvěryhodnost závisí na 
vypravěči jak příběh podá, jak 
daleko má k případu

Věřila kostře příběhu (kuchař 
nebyl košer, mafie), ne 
omáčce

Je tam n ěco 
nevěrohodného?

Není, bavila se o tom s 
kriminalistou; Vždycky záleží 
na tom, kdo to říká

Nevěrohodné je, že by ruce 
byly jinde než tělo

Ne "Omáčka" je domyšlená

Co je to hlavní? Že byl někdo ve špatný čas na 
špatném místě

"Nehrát falešně, nepodvádět", 
morální standard fair play

Důvod té vraždy, o kterém ale 
nikdo nic neví a jen spekuluje

"Naděláš dluhy, budeš 
zavražděn strašným způsobem 
na místě, kde by to nikdo 
nepředpokládal"

Detaily x jádro Neví Zápletka je důležitější, detaily 
vyprchají s předáváním

Důležitější je pro ní zastrašení 
než detaily

Důležitější zápletka

Detaily zdrojem 
věrohodnosti?

(ne) ANO, kdyby jí příběh někdo 
prezentoval v osekané formě, 
nevěřila by tomu tolik

Ne (věří kostře)

Změnili te ď něco? Asi ne Ne Ne Možná si přimyslela, že se 
našly ruce v hrnci

Přemýšlení x 
bezmyšlenkovité 
zopakování

Musela přemýšlet Přemýšlela Nemusela domýšlet, 
pamatovala si, nepřemýšlela, 
věřila že je to pravda

Nepapouškovala, formulovala 
jinak; prostor pro domyšlení

Změnil se jejich názor? Teď už to není tak drastické Nezměnil, zásluhou 
kriminalisty

Ne Kvůli tomu, že se neví jak 
dopadlo věří méně

Vybaví se n ěco (mentální 
mapy)

Ano Ne, nepohybuje se tam Ne přímo, spíš jak to působilo 
na lidi

Zamrazí (i když neví jak se 
hospoda jmenuje)

Příjemný x nep říjemý? Neutrální Nepříjemný Nepříjemný Nepříjemný
Je nep říjemnost d ůvod 
toho, že omezili ší ření?

Ano Ne; příběh nebyl důležitý a byl 
brzy vystřídán jiným

Ne, předávala nezúčastněně
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Informátor B1 B2 B3 B4
Kolikrát slyšeli? Mnohokrát 1x Mnohokrát, v různých verzích Párkrát
Konkrétní narace na 
kterou si vzpomínají

(neví) Slyšela od kolegyně na poště 
(informátorka B1)

Od kolegyň, pak diskutovaly 
nad Večerkou; hlavně si 
pamatuje Večerku

Slyšela od listonošky 
(Informátorka B3)

Jak k p ředání došlo? 
Mezi řečí? Aby řeč 
nestála? 

Senzace Žhavá novinka Natolik zajímavé, senzace Listonoška natolik pohlcená, 
že musela sdělit

Kolektivní dynamika? Ano ("každej říkal k tomu, co 
on slyšel")

Ne Ano Ano (lidé jí doplňovali)

Pamatují si komu 
řekli?

Určitě, bavila se i s kriinalistou Koleygni listonošce 
(informátorka B3)

Lidem v domácnostech 
(informátorka byla listonoška)

Možná kamarádkám

Předali mezi řečí 
nebo jako senzaci?

Mezi řečí, "nikoho nestavěla by 
mu to řekla"

Jako zajímavou senzci, novotu Ano Mezi řečí (nebylo alfou a 
omegou rozhovoru)

Slyšeli v poslední 
dob ě?

Ne Ne Ne Ne, ale říkává se to 
mimopražským návštěvám

Slyšeli z médií? Ne Ne Ano, ve Večerce, osobně četla Ano, asi četla osobně

Přiznávají ovlivn ění 
médii?

Ano, vnímala jako reálnější Ano, připadalo jí, že se něco 
stalo

Informátor C1 C2 C3 C4 C5
Jak dob ře hodnotí to, jak 
si pamatují?

Pamatuje si "výledek", 
podrobnosti ne

Hodně nekompletní, 
zapomněla podrobnosti

Hodně zapomněla; to co jí 
zbylo v hlavě si pamatuje na 
100%

Pamatuje "zřetelně", i když jen 
"kousky", neví podrobnosti 
(kam se třeba poděly ruce), 
příběh jako výchovný příklad 
dětem. 

Jen kostru a střípky (vražda 
kuchaře a oddělení rukou)

Pravda, smyšlenka, 
smyšlenka s reálným 
základem?

Výsledek je reálný, asi pravda Reálný základ, něco se stát 
"muselo"

Základ příběhuse je skutečný, 
stále si "přimyšlený je vždycky 
ke všemu"

Smyšlenku s reálným 
základem, která se "nafukuje 
nebo vyfukuje"

Vražda pravdivá, o ostatních 
věcech (Jugoslávci) pochybuje

Věří tomu? A nakolik? Věří tomu z autority 
štamgastů, a hlavně novin, 
protože "redaktoři do těch 
novin si to museli ověřit"

Věří, na 75% Ano, je to skutečnost Věří, protože noviny psaly 
stejné věci, z více stran; na 
100%

Věří jen vraždě a oddělení 
rukou

Předali jako zaru čeně 
skute čné?

Ano, štamgasti asi dozvěděli 
od jiných zaměstnanců

Sousedka tomu věřila a 
nevymýšlela by si

Sestra sdělovala jako 
skutečnost, věřila jí z autority 
sestry

Ano, známý (někdo od sestry) 
měl mít styky s někým, kdo 
věděl víc

Věří ze solidnosti teplické 
učitelky, která příběh sama 
považovala za skutečný

Účel vypráv ění Senzace Účelem příběhu je podle ní 
varování, aby se lidé kartém 
vyhnuli, protože tohle je příklad 
kam až to může dojít 

Morbidita; kochání se tím, že 
se neštěstí jiného netýká, 
můžou osoby soudit.

Vystrašit ty, kteří nemají čisté 
svědomí 

Morbidita

Slouží p říběh dostate čně 
k svému ú čelu?

(když by se to dozvěděl falešný 
hráč, tak ano)

Ano, pro cílovou "vrstvu 
obyvatelstva" je dostate čně 
varovný .

Ano Ano Na příběh se dají nabalovat 
další detaily 

Co by zm ěnili? (nic) Nic (karty si už nezahraje) Nic, příběh je morbidní dost Nic (nic - upozornila by na to, co 
jí vadí )

Věrohodnost Ano, na základě článku věrohodný, i když časem 
přestává být přesvědčivý, 
detaily nemusí být věrohodné. 

Věrohodný Ano, 100% Věrohodný je příběh ve své 
podstatě

Je tam n ěco 
nevěrohodného?

(neví), nezměnil by Ruce jinde než tělo Nic Ne Hození useknutých rukou do 
mísy (překombinované); při 
dalším sd ělování by 
upozornila na to, co jí tam 
vadí

Co je to hlavní? Hlavní je na příběhu 
podvádění při hraní a trest za 
ně - jako mariášník sám 
zdůrazňuje pravidla. 

Varování, vázanost na 
konkrétní místo

Fakt samotného skutku; hlavní 
je čin, který vypovídá o lidech

Morální rozměr - jak málo stačí 
ke zlu

Informace nebyly a tak vznikly 
fámy z neinformovanosti lidí. 
Příběh je výsledkem doby

Detaily x jádro Zná výsledek a proč se stal" a 
podrobnosti nezná, příběh ho 
zaujal jako mariášníka. 

Detaily doplňují zápletku, oobjí 
stejně důležité

Jádro činu ne detaily; detaily 
by podle ní přispěly k 
zajímavosti příběhu, ale s 
věrohodností by to nehnulo

Důležitá je pro ní kostra 
příběhu, jednotlivosti se jí 
časem vytratily; detaily byly 
důležité, když to bylo aktuální

Obojí stejně důležité; detaily 
nejsou důležité pro 
srozumitelnost příběhu

Detaily zdrojem 
věrohodnosti?

Ne (zaujalo ho to jako 
karbaníka)

Detaily rozhodují o tom, že je 
pro ní příběh věrohodný, více 
detailů podle ní více zapůsobí. 
Detaily doplňují zápletku. 

Nevadilo by jí, kdyby se detaily 
změnily, pro ní by byly jen 
zajímavější formou

Dnes už ne Příběh nevěrohodn ější čím 
více domyšlených detail ů a 
podivností má, takto holá 
verze je pro ní v ěrohodn ější

Změnili te ď něco? (ne) Ne Ne Asi ne Nic
Přemýšlení x 
bezmyšlenkovité 
zopakování

spíše bezmyšlenkovitě Musela pátrat v paměti, ale nic 
si nedomýšlela

Příběh musela z paměti lovit, 
vzpomínat 

Na příběh si ale vzpomněla 
rychle a "naběhl jí bez 
vzpomínání". 

Lovit v pam ěti a "a n ěkterý 
detaily jsem si vlastn ě těžce 
vybavila, až když jsme o tom 
začli mluvit" 

Změnil se jejich názor? (ne) (nemá důvod nevěřit) Dřív věřila více Ne, jen je dnes banálnější ve 
srovnání s tím, co se děje 
dnes

Příběh už není důležitý Změnila se doba, příběh nemá 
svůj význam; není důležité

Vybaví se n ěco (mentální 
mapy)

Možná, že převypráví příběh Ani si nevzpomene Ne (Teplice) Vzpomene si spíše na to, jak 
jednou v resetauraci seděli a 
žertovali

Příjemný x nep říjemý? Nepříjemný Nepříjemný, dnes už ale 
drasticky nepůsobí

Nepříjemný Nepříjemný Nepříjemný

Je nep říjemnost d ůvod 
toho, že omezili ší ření?

Sám od sebe příběh moc 
nevyprávěl

Nepříjemnost jí neomezovala v 
šíření

Ne, nepříjemné věci a 
morbidnosti se šíří 
nedostatkem hloubky v lidech

Ano Ano, neví proč by ho měla šířit
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Informátor C1 C2 C3 C4 C5

Kolikrát slyšeli? Několikrát Vícekrát Vícekrát Párkrát Vícekrát
Konkrétní narace na 
kterou si vzpomínají

Vyprávěli mu to štamgasti, 
možná výčepní v hospodě U 
Dvou koček

Od sousedky (mrtvá) a od 
manžela (C1)

Na návštěvě u sestry (C2) Od Pražské kolegyně, 
kamarádky (C3), to slyšela 
ještě dříve, než se to objevilo v 
novinách

Na rodinné sešlosti v Teplicích 
od teplické učitelky C4 (tchýně 
bratra) Ptala se jich jako 
Pražáků co o tom vědí

Jak k p ředání došlo? 
Mezi řečí? Aby řeč 
nestála? 

Senzace Senzace Aktuální senzace, nešlo o 
běžnou událost

Senzace, kolegyně se chtěla 
ukázat, že ví

(dotazem)

Kolektivní dynamika? Asi ano Ano (možná) Nepřímá (byli u toho kolegyně 
ale nezasahovaly do 
rozhovoru)

Ano

Pamatují si komu 
řekli?

Neví, v rodině V práci, sestře (C3), 
kamarádce

Teplické kolegyni (C4) Doma, manželovi Možná v práci

Předali mezi řečí 
nebo jako senzaci?

Bylo to nové a aktuální Ze začátku ano Jako senzaci Senzace, která pak utichla Mezi řečí

Slyšeli v poslední 
dob ě?

Ne Ne Ne Ne Ne

Slyšeli z médií? Ano Neví V novinách sama hledala, ale 
nic nenašla

Ano, z novin, osobně četla Možná, že ve Večerce; neví

Přiznávají ovlivn ění 
médii?

Ano, věří tomu víc na základě 
článku

Ano, trochu; v novinách něco 
jiného než co slyšela

Informátor D1 D2 D3 D4 D5
Jak dob ře hodnotí to, jak 
si pamatují?

Zůstalo mu to v hlavě, 
zejména potom, co se o tom i 
psalo

Nekompletní, ale udržel v 
hlavě; významnost

Pamatuje si jen "hlavní příběh" Mizivě, odhaduje, že si 
pamatuje jen 50%

Hodně zapomněl

Pravda, smyšlenka, 
smyšlenka s reálným 
základem?

PRAVDA Pravda, zbytek mix smyšlenek 
a nepravd

Jako pravdu Základ možná pravdivý, ale 
zbytek poupravený

Smyšlenka s reálným 
základem (na 80% 
uskutečnitelné)

Věří tomu? A nakolik? (věří) Ano, polovina smyšlenek, věří 
z mnohosti zdrojů a autortiy 
kamarádů (D1)

Na 90%; z autority kolegy, 
kamaráda (D2)

Ne Věří tomu, že se to stalo, ale 
neví nic víc

Předali jako zaru čeně 
skute čné?

Ano Ano Ano Ne, řekl by, že pochybovali Pochybovali o tom (D4)

Účel vypráv ění Morální rozměr, že "každá 
sranda něco stojí" a "za 
všechno se holt platí" a 
varování, vystrašení pro další

Ssenzace Příběh se vyprávěl jako 
bulvární senzace, jako líčení 
skutečné události, otřesné 
vraždy; cestoval jako vtipy 

Příběh byl spíše senzací bez 
jiného významu, jednoduše 
náhražka bulváru

Šeptanda svým způsobem 
"devalvovala režim"

Slouží p říběh dostate čně 
k svému ú čelu?

Stačí (k varování) Ano, bylo senzační natolik, že 
se nemuselo nic přidávat

Ano, jako vyprávění pravdivé 
události

Ano (na 80% uskutečnitlené)

Co by zm ěnili? (stačí jak je) Nic (nemuselo se přidávat) Nic, příběh je bez rozporu Neví co by dodal Nic
Věrohodnost Věrohodné Věrohodné 90% věrohodné Nehodnotí jako věrohodný či 

nevěrohodný - nemá šanci 
zjistit, co je pravda, nemá s 
čím poměřit

Skoro věrohodné

Je tam n ěco 
nevěrohodného?

Nic, stačí jak to je Nic nevěrohodného Nic Aby mafie házela ruce do 
popelnice

Ne

Co je to hlavní? Že se nepoctivost nevyplácí, 
morální ponaučení

Čin té bestiální vraždy, je 
jádrem, šeptanda a důvody 
mezi lidem se odvíjí až z faktu 
vraždy

Příběh vnímá jako obestavění 
okolo faktu vraždy

Zajímal by ho důvod, ten by na 
příběhu viděl jako hlavní, 
důvod by byl zápletkou 
příběhu. Příběh vnímá jako 
souhrn faktů, které ale nemají 
dostatečné vysvětlení, nemá 
podstatu. 

Hlavní je trest za porušení 
pravidel, neférovost přináší 
spravedlivé potrestání, i když 
tohle je tvrdé

Detaily x jádro "To morální je důležitější než 
ty detaily"

Detaily můžou být domyšlené a 
nevěrohodné, ale čin je tím 
hlavním

Hlavní fakt vraždy; nikoliv 
okolnosti a detaily okolo

Detaily jsou ale "podkladem", 
základem pro vlastní příběh, a 
takto chybí smysl pro fakty, z 
faktů vychází jádro příběhu

Důležitější zápletka

Detaily zdrojem 
věrohodnosti?

Detaily dávají příběhu punc, 
příběh má dostatek detailů

Ne, detaily se můžou měnit, 
důležité je podstata

Ne Kdyby mu příběh někdo 
prezentoval v osekané 
podobě, věřil by méně

Čím víc detailů a okolností, tím 
spíše podle něj člověk může 
pozsoudit věc sám, takže s 
méně detaily by příběhu věřil 
méně

Změnili te ď něco? Ne Ne Ne Není si vědom Ne (nic si nedomýšlel)
Přemýšlení x 
bezmyšlenkovité 
zopakování

Bezmyšlenkovitě ("není to tak 
složité")

Přemýšlel Lovil z paměti Musel si vybavovat, nebylo to 
bezmyšlenkovité

Lovil a paměti a vybavoval

Změnil se jejich názor? Ne Asi ne Ne (vražda je trestný čin) Ne, stále nevěří Ne

Vybaví se n ěco (mentální 
mapy)

Ano Ano Ano Ne Ano ("přímo ho to trkne")

Příjemný x nep říjemý? Nepříjemné Neutrální Nepříjemný Neutrální Byl nepříjemný, dnes neutrální

Je nep říjemnost d ůvod 
toho, že omezili ší ření?

Dnes už je netečný Ne, šíří se stejně, příběh se 
vyprávěl pro svojí otřesnou 
krutost, šířil se svým 
způsobem bulvární cestou 
mezi lidem

Dnes už nevadí
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Informátor D1 D2 D3 D4 D5

Kolikrát slyšeli? Několikrát Vícekrát Zhruba 3x 2-4x Jen ví, že si to s kamarády 
vyprávěli

Konkrétní narace na 
kterou si vzpomínají

Slyšel v zaměstnání od kolegy, 
ten to vyprávěl ostatním, ještě 
neslyšeli

S kamarády (D1) na ulici Na Kladně, v závodní jídelně 
od Jirky (D2)

Poprvé v kladenském závodě 
od kolegy Jirky (D2), který byl 
Pražák a přivezl příběh z 
Prahy. 

Mezi kamarády (D3; na D4, od 
kterého si je jist, že to slyšel, 
nemá kontakt), s nimiž chodí a 
chodil na pivo

Jak k p ředání došlo? 
Mezi řečí? Aby řeč 
nestála? 

Nevšední událost Senzace, stálo za řač, první 
bod v diskuzi

Novinka, náhražka bulváru Aby řeč nestála Stálo za řeč, aktuální

Kolektivní dynamika? Asi ano Ano (roztočila se debata) Ano Ano Ano

Pamatují si komu 
řekli?

Manželce Manželce, kolegům (D3 a D4) Kolegovi (D4), který jí už ale 
slyšel od Jirky (D2)

Neví Doma v rodině

Předali mezi řečí 
nebo jako senzaci?

Nevšední zpráva Senzace Senzace (rozhodně ne mezi 
řečí)

Neví

Slyšeli v poslední 
dob ě?

Ne Ne Ne Ne Ne (utichlo)

Slyšeli z médií? Ano Ano, ale neví jestli osobně Ne Ne Nepamatuje se, možná ano
Přiznávají ovlivn ění 
médii?

Ano, utvrdilo ho to, že to není 
fáma

Ne (nepřemýšlel nad tím)

Informátor E1 E2 E3 E4A E4B
Jak dob ře hodnotí to, jak 
si pamatují?

Zapomněla hodně Zapomněla dost, jen si 
pamatuje, že se to stalo

Dnes méně "šťavnaté", 
zapomněla detaily

Moc ne Moc informací o případu 
neměla, ale co slyšela, to si 
pamatuje, ale příběh pro ní 
nebyl podstatný

Pravda, smyšlenka, 
smyšlenka s reálným 
základem?

Pravda (oficiálně se o tom 
mluvilo), že se to stalo je 
jednoznačné

Stalo se to, ale přibarvené to 
být může

Pravda to byla PRAVDA Stojí na reálném základě, 
protože hospoda byla zavřená

Věří tomu? A nakolik? Ano; nemůže posoudit nakolik Ano; "člov ěk slyší mnohokrát 
a z mnoha stran tak tomu 
začíná věřit "

Ano, nepřemýšlela o tom; z 
autority zdroje

Věří, na 100% (z autority 
rodičů a šeptandy okolo)

Základu příběhu (tomu, že 
někomu usekli ruce) věří; 
jednu dobu o tom mluvil 
každý , a proto tomu věřila; 
mezi lidem zkresleno

Předali jako zaru čeně 
skute čné?

Neví Ano; nevnímala jako "úplně" 
pravdivé i přesto, že jí to 
prezentovali jako skutečné

Ano (byl to fakt) Ano Pro jiné to byla senzace; pro 
ně, kteří do hospody chodili, 
skutečnost

Účel vypráv ění Hrůza, že se něco takového 
může stát

Senzace; vystrašení to pro ni 
nebylo - distancuje se od 
prost ředí vekslák ů

Senzace Tenkrát senzace Příběh zasáhl hlavně ty, kteří 
do hospody chodili, pro ně to 
byla varující skutečnost a nic si 
nedomýšleli, pro jiné to byla 
senzace, ke které si přidávali. 

Slouží p říběh dostate čně 
k svému ú čelu?

Ano (ano) (senzace) Dnes už tolik ne (asi ano - nechal by jak to bylo) Ano

Co by zm ěnili? Nic (na pravdě se nedá nic 
měnit)

Žertem: "kdyby s ním 
vekslovala známá osobnost"

Že by bylo zajímavé ší řit to 
dnes s hrá čem pokeru

Přiznává, že důvody vraždy by 
si asi podle okolností vymyslel

Na vyprávění by nic neměnila, 
protože o události více neví

Věrohodnost Spíše ano, nemůže posoudit Fakt vraždy přesvědčivý, 
okolnosti už ne; jádro je 
přesvědčivé

Ano, věrohodná pravda Ano, věrohodná pravda Příběh je věrohodný a pravdivý

Je tam n ěco 
nevěrohodného?

Neví; posoudit co je ne 
příběhu nevěrohodné nemůže 
kvůli malému počtu detailů, 
které zná. 

(okolnosti nejsou tolik 
přesvědčivé)

Asi ne (ne) Ne

Co je to hlavní? Že jsou lidé schopni takovéto 
věci udělat, za peníze, a 
propůjčit se k takovémuto 
skutku.

Čin samotný, useknuté ruce; 
motiv vraždy vnímá jako 
detail

Drastičnost a brutálnost Usekané ruce V době, kdy se společnost 
tvářila, že vše je v pořádku se 
děly takovéhle věci.

Detaily x jádro Nedostatek detailů jí nevadí 
("rozpitvávat hrůzu je možná 
ještě horší,") protože detaily v 
takovéto hrůze nejsou 
podstatné

Detaily si už nepamatuje. a 
důležitý je čin samotný. kdyby 
někdo změnil motivy, nehrálo 
by to takovou roli 

Důležitý je motiv Že si detaily nepamatuje mu 
nevadí (nedůležitost příběhu 
pro informátora)

Detaily pro ní důležité nejsou, 
důležité je, že se tahle věc 
stala, čili ne detaily

Detaily zdrojem 
věrohodnosti?

Ne, i kdyby byl příběh bez 
detailů, byl by pro ní věrohodný

Ne (nevadí změna motivů 
vraždy)

Detaily pro ní jsou zdrojem 
věrohodnosti, ale nejsou na 
příběhu důležité

Nejsou pro něj zdrojem 
věrohodnosti

Ne

Změnili te ď něco? Nic nedomýšlela (málo faktů). Ne Ne Nic nezměnil ani nedomyslel Ne

Přemýšlení x 
bezmyšlenkovité 
zopakování

Podala aniž by musela výrazně 
domýšlet

Vzpomínání, vybavování a 
rekonstruování

Předala víceméně jako kopii, 
nemusela rekonstruovat

Bezmyšlenkovitě (to "co mu 
uvízlo")

Nemusela lovit v paměti ani 
vymýšlet, jednoduše se "jí 
vrátil". 

Změnil se jejich názor? Ne Ne Ne (stále stejně) Ne Ne

Vybaví se n ěco (mentální 
mapy)

Ne Ne Ne (zapomněla) Ano (vzpomene si na usekané 
ruce)

Ano

Příjemný x nep říjemý? Nepříjemný Nepříjemný Nepříjemný Neutrálně, nevadí mu Tehdy nepříjemné, dnes 
neutrální

Je nep říjemnost d ůvod 
toho, že omezili ší ření?

Ano (nemluvila o něm ráda) Ne; nepříjemnost pro ní není 
překážkou pro ší ření, ší řila 
kvůli senza čnosti

Ano Ano, pro ní nešlo o příběh, ale 
o realitu, takže o tom nerada 
mluvila
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Tím co je patrné na první pohled, a tím co hned od začátku ukázalo nutnost hledat jiný 

model než model memetický a model „péče o srst“ je to, že přenos nemá jednoduše 
identifikovatelná pravidla. Zdá se, že neexistují výjimky, nejde o to, že by jen pár případů 
narušovalo nějaký sobecký sklon, naopak je pro přenos typická variabilitia, tendence jsou 
roztroušeny napříč výsledky, a téměř žádné z nich nejsou totálně výkazné. Přenos má jen 
některé prvky, které jsou často vykazovány, nejedná se ale o pouhé izolované výskyty. 
Pojďme se podívat na nejpodstatnější z nich: 
 

• Až na jednu jedinou výjimku (informátor A1) nikdo z 24 infromátorů neznal materiál 
proto-legendy. Tj. co se skutečně odehrálo v restauraci U dvou koček. To, co se 
skutečně stalo, tak jak to bylo prezentováno v knize, která cituje vyšetřovací 
protokoly, přikládám v příloze výzkumu. 

• Mnou zkoumaná UL se u informátorů nedochovala ve dvou úplně stejných variantách 
ani u jediné z trajektorií. Nikdo, alespoň při nahrávání, nesdělil obsah narace úplně 
totožný s někým jiným. Texty se lišily i mezi informátory, kteří slyšeli UL od sebe 
navzájem. 

• Nejvýraznější charakteristikou výzkumu je, že ukazuje, že k distorzi dochází, a to ve 
značné míře, v pěti 4-6 členných trajektoriích se u posledního infromátora (ve směru 
předávání) příběh nedochoval ani v jednom případě ve stejné verzi jako u prvního 
informátora z dané trajektorie.  

• Podvádění v kartách se doplnilo o kradení a na konci trajektorie A podvádění 
vymizelo.  

• Z dluhů v kartách se v interpretacích informátorů vynoří mafie, téměř spontánně, i 
ve více trajektoriích.  

• Nejistota ohledně kuchaře, vede k dosazení číšníka nebo dokonce štamgasta (u C3), 
vedlo k tomu podvádění v kartách, ale C4 tvrdí, že ruce usekli někomu jinému. C5 
naopak neuvádí dluhy v kartách, ale jugoslávské pachatele.  

• Od hráčské vekslácké mafie, k informátorovi D2, který uvádí množství verzí, k 
dluhům v kartách, za které ho potrestala ruská mafie, k trestu spoluhráčů za 
podvádění. Trajektorie končí použitím příběhu jako morálního ponaučení pro dítě.  

• Od pouhého konstatovaného faktu kuchaře s useknutýma rukama docházíme ke 
kuchaři vekslákovi, poté k hráči či číšníkovi, který byl zároveň tajný policista, k 
rozvětvení trajektorie k E4 a který se vrací ke kuchařovi s useknutýma rukama a k 
E4B, která používá motiv číšníka, který měl problémy s veksláky. 

• Mnozí informátoři explicitně zdůrazňují nedůležitost pro ně samotné (A5, B1, B3, C4, 
C5, D2, E4A) 

• Někteří informátoři poukázali na svoji distanci od zdroje a vzdálenost od prostředí 
této UL, resp. distancují se od cílové skupiny, na kterou je podle nich UL zaměřena 
(C2, E2); naopak jiný informátor, který hraje karty, naopak posuzuje příběh z této 
perspektivy (C1). 

• Téměř žádný z informátorů (pouze A1) není přesvědčen, že si pamatuje dobře, 
naopak sami přiznávají, že si pamatují mizivě a špatně; nikdo kromě A1 neprohlásil, 
že by si příběh pamatoval dobře. 

Informátor E1 E2 E3 E4A E4B
Kolikrát slyšeli? Vícekrát (v období několika 

týdnů se o tom hovořilo)
Mnohokrát Vícekrát 1-2x Vícekrát, v různých verzích

Konkrétní narace na 
kterou si vzpomínají

(od kolegyň a manžela) 
Napamatuje

V zaměstnání (E1) Nepamatuje (z rodiny) (od E2) Od matky, která to měla z 
práce (E3), od otce z hospody

od kolegyně z práce (E3)

Jak k p ředání došlo? 
Mezi řečí? Aby řeč 
nestála? 

Mezi řečí to nebylo, 
hrůzostrašná novinka

Senzace Stálo za řeč Senzace (museli to říct) Senzace

Kolektivní dynamika? Asi Ano (skupinová zábava, kde to 
"létalo vzduchem")

(neví) Ano

Pamatují si komu 
řekli?

(neví) Sestře (E3); dál určitě 
někomu, ale neví komu

(neví - v zaměstnání se o tom 
mluvilo)

Ne Neví, kolegům ze školy

Předali mezi řečí 
nebo jako senzaci?

Ano "Zajímavé" (Ano) Souviselo s tím, že tam 
chodívali do hospody

Slyšeli v poslední 
době?

Ne Ne Ne Ne Ne

Slyšeli z médií? Možná v novinách, ale 
nepamatuje si, že by osobně 
četla

Ano Neví (tisk nečetla) (spekuluje, že to možná 
prob ěhlo ) ale nepamatuje si

Ne, myslí, že se příběh šířil jen 
mezi lidmi, neoficiálně

Přiznávají ovlivn ění 
médii?

Asi ano (krutá pravda, která 
nešla oddiskutovat)

Ano (že to bude pravda, když 
se o tom píše )
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• Určití informátoři, kteří šíří UL víc, mají tendenci je šířit bezmyšlenkovitě (celkově 9 
z 24, zejména v trajektorii E, kde 4 z 5 předalo bezmyšlenkovitě - 1 v A, 1 v B, 2 v 
C, 1 v D, 4 z 5 v E (většina)) 

• Názor a to, zda je příběh nepříjemný jsou dvě odlišné věci, nemění se názor, ale UL 
mohou považovat za neutrální (Trajektorie D) 

• Zdá se, že o šíření rozhoduje nepříjemnost jen u některých informátorů, 
nepříjemnost tak omezuje v šíření jen někoho (jen pro 8 informátorů: 2 z A, 1 Z B, 2 
z C, 0 z D, 3 z E) 

• Většina informátorů věří (19 z 24) 
• Informátoři mají sklon usuzovat o příběhu na základě autority zdroje (pro 

informátorku B1 dokonce „Vždycky záleží na tom, kdo to říká“); (2 z důvěryhodnosti 
v A (jen 2 věří); 1 z B výslovně (3 věří); 1 z C (4 věří); 2 z D (5 věří); 2 z E (4 věří)) 

• Někteří informátoři měli tendenci považovat příběh za věrohodnější, nebo dokonce 
jako reálnou událost, pokud jej slyšeli z více stran a z mnoha zdrojů („člověk si říká, 
že na tom něco bude“); (C4, E2, E4B) 

• Média (zde zejména noviny) informátorům potvrzují pravdivost příběhu, vztahují se 
k novinám jako k hlavnímu garantu. Informátoři přiznávají, že kdyby nečetli noviny, 
věřili by UL méně. Zdá se, že v subjektivním uvažování jedince o UL vytváří noviny a 
média jakousi baudrillardovskou hyperrealitu. (Trajektorie A: výslovně přiznává, že 
četli 0; 2 nečetli; 2 nejistí. Trajektorie B: výslovně 2, obě ovlivnilo. Trajektorie C: 
výslovně 2, oba ovlivnilo; 2 neví, 1 nečetla. Trajektorie D: výslovně 2, 1 ovlivnilo, 2 
neví; 2 nečetli; 2 neví. Trajektorie E: výslovně 1, ovlivnilo ho to; 1 neví, ale 
přiznává, že ho noviny ovlivnily; 1 nečetl; 2 neví) Ti, kdo si vzpomínají, že četli, byli 
zpravidla ovlivněni. 

• O tom, zdali média informovala, někdy informátoři spekulují (A3, C5, E1, E4A) 
• Autorita novin je vyšší než autorita zdroje 
• Pokud jsou detaily pro informátory nedůležité, vypouští je 
• Informátoři si pamatují, od koho slyšeli, ne komu řekli (1 z A; 3 z B; 3 z C; 4 z D; 1 

z E) 
• Někteří zmiňují pomíjivost a prchavost těchto UL s tím, že tyto příběhy vystřídají 

další, nové (C2, C3, C4). To je podobné pomíjivosti fámy (rumor) zmiňované v úseku 
o UL.  

• Informátoři jsou si vědomi, že fáma má nižší kognitivní hodnotu („říkalo se to“ 
v téměř každém rozhovoru) 

• V souvislosti s tímto, informátoři často zmiňují, že se jedná o „supl“, náhražku 
bulváru (D3, D4, D5) 

• Příběh u věch (krom A1) utichl; informátoři tvrdí, že UL v poslední době neslyšeli 
(všichni) 

• Zdá se, že se většinou jednalo o senzaci (1 z A, 2 z B, 1 z C, 3 z D, 3 z E), nebo 
směs senzačnosti a zděšení 

• Pokud srovnáme ty, co slyšeli jako senzaci (17 informátorů) s těmi, co předali jako 
senzaci (11 informátorů), nastává jistá diskrepance. (ti co slyšeli mezi řečí: A: 3 
slyšeli mezi řečí, 1 jako novinku; B: všichni 4 slyšeli jako novinku; C: 4 slyšeli jako 
senzaci, 1 dotaz; D: 4 slyšeli jako senzaci, 2 aby řeč nestála; E: 4 slyšeli jako 
senzaci, 1 mezi řečí); (ti, co předali mezi řečí: A: nikdo; B: 2 jako senzaci, 2 mezi 
řečí; C: 4 jako senzaci, 1 mezi řečí; D: 3 jako senzaci, 3 neví; E: 2 jako senzaci, 2 
neví, 1 souviselo s okolnostmi). To, že by se UL přenášela jako senzace 
v nepřetržitém řetězu, neplatí, šíření „zbrzďují“ ti, co předávají mezi řečí, nikoliv jako 
senzaci. 

• Informátoři z valné většiny považují příběh za založený na skutečné události, základ 
považují za pravdivý (3 z A, 2 z B, 5 z C, 3 z D, 2 z D; zbytek věří) 

• UL se předává jako reálná skutečnost. (Trajektorie A: 1 z A ano, 1 ne, 2 neví. 
Trajektorie B: 4 ano. Trajektorie C: 5 ano. Trajektorie D: 3 ano, 2 ne, 1 nejasno. 
Trajektorie E: 3 ano, 1 neví, 1 nejasno.) 

• Informátoři fabulují a přemýšlí nahlas (C3, A1, přiznává C4), domýšlejí detaily. 
• V několika případech dokonce informátoři verbalizovali, že příběhy slouží k zlepšení 

image aktéra, ukazují, kolik ví, jaké má styky, že vidí „za“ atd. (C4, D5, D2); každý 
chtěl být zajímavý tím, že věděl jako první, a musel to jako první sdělovat (D2, D5) 
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• Samotní informátoři měli představu o tom, že dochází k distorzi (vnímají, že se 
detaily nabalují (vyfukování u C4), že se příběh zkresluje a mění se detaily. 

• Sami vnímají, že fámy vznikají z nedostatku informací (D2, D3, C5) 
• Existují jedinci, kteří jsou negativně zaujatí k UL (D4, A4), nevěří jí a pochybují o 

věrohodnosti, o tom, že jí ostatní věřili atd.  
• Neplatí, že by na začátku trajektorie tomu jedinci věřili více (Trajektorie E – na 

začátku tomu informátoři nevěří, na konci ano) 
• Názor se zpravidla nemění (Trajektorie A: Ne 3, 1 nejasno. Trajektorie B: 2 ne, 1 

neutrální, 1 věří méně. Trajektorie C: 2 Ne, 3 změnili názor. Trajektorie D: 6 ne. 
Trajektorie E: 5 ne.), maximálně informátoři konstatují, že ztratí aktuálnost a 
„vyprchá“, popřípadě se negativní dojem neutralizuje 

• Informátoři opakovaně považují, za nevěrohodné to, aby ruce a tělo byly jinde (B2, 
C2, C5, D4) 

• Někteří zdůrazňují, že příběhu chybí konec, chybí vyústění (A3, B4, C3, D1, E1). Je 
ovšem otázkou zda tito informátoři považují příběh v intencích fámy, tedy něčeho, 
čemu připisují infromátoři nižší kognitivní status, a ne v intencích reálné události, ke 
které přistupují jakožto k faktu. 

• A3 a E4A připouští, že by podle okolností upravili vyprávění UL (E4A by domyslel 
důvody a A3 by upravil drastičnost podle posluchače) 

• Měli bychom oddělovat distorzi způsobenou předáním a deteriorací – deteriorací 
myslím míru zapomínání, uchování informací v informátorově paměti. 

• Informátoři spontánně oddělují „centrum“ příběhu a jeho periferii, tvrdí, že důležitý 
je motiv, který ale byl neznámý, proto se o něm spekulovalo; nastává proto paradox 
– věří, že se to stalo, ale nevěří domyšleným důvodům (viz. spontánní domýšlení a 
nabalování) 

• „Jádro“ a „zápletka“ je důležitější než „detaily“ jen 3 z celkového počtu 24 
informátorů odpovědělo něco jiného, než že je důležité „centrum“ (4 ze 4 v 
Trajektorii A; 3 ze 4 v Trajektorii B (1 neví); 3 z 5 v Trajektorii C (2 že stejně 
důležité); 6 z 6 v Trajektorii D; 5 z 5 v Trajektorii E)  

• Většinou informátoři věří základu, jádru příběhu, nikoliv detailům a okolnostem 
(„omáčce“); jádro se ukazuje konstantně přesvědčivější než detaily. Samotné „jádro“ 
je zdrojem věrohodnosti, nikoliv detaily, jen 3 informátoři výslovně potvrdili, že 
zdrojem věrohodnosti jsou detaily (3 ze 4 v Trajektorii A (1 nejasný); 2 z 5 v 
Trajektorii B (1 neví, 1 ano); 4 z 5 v Trajektorii C, (1 ano); 2 z 6 v Trajektorii D (1 
ano, 3 že by osekanému věřili méně); 4 z 5 v Trajektorii E (1 že zdrojem 
věrohodnosti, a nejsou na UL důležité). To, že detaily nejsou zdrojem věrohodnosti, 
je nejviditelnější na Trajektorii C) 

• Detaily nemusí být věrohodné (C2), ale doplňují zápletku, jsou formou příběhu 
• Detaily pro ně souvisí s aktuálností (C4, B2, B3) 
• Často je pro informátory čin jádrem, kolem kterého je obestavěná celá UL (C3, D2, 

D3, D4, E2) 
• Informátoři, zdá se, mají skutečně velkou volnost a svobodu v rámci příběhu, 

nejenže posouvají jádrem podle toho, co subjektivně vnímají jako důležité, jako 
podstatu příběhu, ale také připisují různé motivy a účely pro šíření UL, vnímají UL 
odlišně, a nezdá se, že by UL měla tendenci k nějaké sebeopravě. 

• Mafie naskakuje informátorům při interpretacích takřka automaticky. (Trajektorie B a 
D) 

• Přenášení není zdaleka bezmyšlenkovité, ve většině případů musí jedinec 
rekonstruovat příběh v hlavě; nejde o přenos kopie (až na výjimky jedinců, kteří 
mají sklon předávat bezmyšlenkovitě); A3 dokonce explicitně tvrdí, že „už příběh 
nějak interpretoval.“ 

• Existuje značná skupinová dynamika (1 z trajektorie A. 3 z trajektorie B. 3 ano z 
trajektorie C (2 nepřímá). 4 z trajektorie D. 2 z trajektorie E ano (1 asi ano)). B3 
zmiňuje, že hledaly vysvětlení; C4 přiznává taktéž. 

• Zdá se, že je korelace mezi mentálními mapami, resp. tím, zda si informátor vybaví 
UL v blízkosti místa, na které se váže a subjektivně vnímanou důležitostí příběhu – z 
10 lidí, kteří si vybaví UL v blízkosti místa (A1, B1, B4, C1, D1, D2, D3, D5, E4A, 
E4B), je pro 3 z nich příběh nedůležitý (B1, D2, E4A), to je celá 1/3. To může 
potvrzovat sociální účel vyprávění UL. 
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• Účel vyprávění UL, tak jak ho chápou informátoři, se velmi různí. 
Nejfrekventovanějšími odpověďmi byli: 9x senzace, 3x vystrašení a 4x varování 
(Trajektorie A: živá detektivka; senzace, korupčnost (?) a varování; prostředí; 
vystrašení lidí, ponaučení pro ty, kterých se to týkalo. Trajektorie B: senzace; trest; 
senzace a odstrašení; varování před mafií. Trajektorie C: Senzace, varování před 
kartami, morbidita, vystrašení těch s nečistým svědomím, morbidita. Trajektorie D: 
morální rozměr, varování a vystrašení; senzace; líčení skutečné události; senzace; 
šeptanda devalvující režim; nadsazený příběh jako příklad dětem. Trajektorie E: 
hrůza; senzace; senzace; senzace; senzace.)  

• Ani jeden informátor explicitně nezmínil, že by příběh sloužil k utužování sociálních 
vazeb, nicméně kolektivní dynamika (viz) a přítomnost fenoménu šíření mezi řečí 
spíše odkazují k tomu, že fenomén kulturního přenosu má nezanedbatelný sociální 
význam. 

• Jak je to s oním „zdáním reálnosti“? Vztah mezi tím, jestli lidé věří příběhu a tím, za 
jak věrohodný ho považují, jsou dvě odlišné věci. UL věří i ti, kdo na příběhu vidí 
něco nevěrohodného a rozporného (A1, B2, C2, C5, D6, E2). Problém nastává u lidí, 
kteří příběhu věří a vnímají jej jako nerozporný, bez překážky v jeho reálnosti – pro 
všechny z nich věrohodnost příběhu a jeho „zdání reálnosti“ vychází z vnějších zdrojů 
- A) z kredibility zdroje, B) z množství zdrojů, ze kterých slyšeli, C) z médií; více než 
z vlastního příběhu. Informátoři nevnímali vlastní „zdání reálnosti“ UL samé, ale 
vycházeli hlavně z vnějších, dodatečných informací. (Podívejme se, proč věří všichni 
ti, kdo vnímají příběh nerozporně, přesvědčivě a reálně: A5 (ale věří z autority 
matky) B1 (věří z autority kriminalisty) B3 (z mnohosti zdrojů a z tisku) C3 (z 
autority sestry), C4 (z autority C3), D1 (z autority tisku), D2 (z mnohosti zdrojů), D3 
(z autority kolegy/kamaráda), D6 (z autority otce), E3 (z autority zdroje), E4A (z 
autority rodičů), E4B (z mnohosti zdrojů)). Nezdá se, že by při šíření UL mělo "zdání 
reálnosti" vlastního příběhu velký význam. 

 
5.1.2. POSOUZENÍ VHODNOSTI JIŽ EXISTUJÍCÍCH MODELŮ 

Závěr tedy může znít: vektorový přenos UL, jakožto reprezentantů kulturních 
jednotek, nevykazuje téměř žádné z předpokladů, které jsou charakteristické pro řešení, 
kterým tento fenomén popisuje „sobecká“ memetika. „Sobecká“ memetika může popisovat 
pouze přenos, podobný virovým epidemiím z makroperspektivy, pokud sestoupíme na mikro 
perspektivu a neztratíme ze zřetele jedince v trajektoriích. Je zřejmé, že na této úrovni 
nemá kulturní přenos lehce identifikovatelná pravidla, neřídí se jednoznačnými kauzálními 
zákony.  
Pojďme se podívat, nakolik se výsledky podobají představám dvěma existujícím modelům: 
 
Memetika:  
přenos náhodný nelze určit 
principy šíření dohledatelné ne 
málo výjimek ne 
informátoři odůvodňují příběh jím samým, 
leží jim v hlavě, předávat ho museli 

ne 

předání popisují jako bezmyšlenkovité ne 
pamatují si ho dobře ne 
distorze bude vznikat kumulovanou chybou ne 
 
 
„Péče o srst“ 
funkce k tomu, k čemu UL slouží, se bude 
obměňovat minimálně 

ne (viz. účel vyprávění) 

to, k čemu budou UL sloužit, budou 
popisovat jakožto sociální kontakty 

ne (tamt.) 
 

obsah se bude libovolně měnit ano 
příběh nebude důležitý 7 informátorů vyslovilo explicitně, u zbytku 

nelze určit 
předání bude mezi řečí 17 z 24 informátorů slyšelo jako senzaci, 11 

předalo jako senzaci dále, zdá se, že 
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k předání „mezi řečí“ k utužení sociálních 
vazeb v nějaké míře dochází pro sociální 
funkci UL jakožto „péči o srst“ mluví zejména 
ono připisování „zdání reálnosti“ sociálním 
autoritám (buďto mnohosti zdrojů (3 
informátoři), nebo lidí, od kterých UL slyšeli 
(8 informátorů)) 
 

 
5.1.3. DŮSLEDKY TŘETÍHO MODELU PRO UCHOPENÍ UL JAKOŽTO KULTURNÍ 
JEDNOTKY 

Zdá se, že UL jakožto kulturní jednotka má 2 úrovně: 1) subjektivní významy 
struktur jednajících jednotlivců. Problémem zde bude to, že nejsme s to říci, zda UL přispěla 
k vytvoření názoru nebo zda názor ovlivnil UL. Kauzalita je nejasná, nejspíše vstupuje do 
oboustranné interakce obojí současně. 2) intersubjektivní struktury, které se dají popsat 
jakožto sociální funkce, které jsou překryté subjektivními významy pro jedince. Porovnáním 
tvaru prožitku aktéra s aktérovým vyprávěním vystupuje v obrysech vysvětlovací schéma, 
které překlenuje jak privátní význam pro aktéra tak intersubjektivní sociální funkce. Je to 
onen „třetí model“, který jsem vytvořil v průběhu výzkumu a z jeho výsledků se budu snažit 
prezentovat v závěru, jedná se totiž o komplexní koncept, který by se měl prezentovat 
v celistvosti, nikoliv ve zkrácených bodech. 
 
5.1.4. CO JSEM DOLOŽIL? 

Zbývá si položit otázku, co jsem vlastně doložil? Můžeme říci, že přenos kulturních 
jednotek, konkrétně UL, je silně distorzivní? Ano. Můžeme říci, že příběh se mění takřka při 
každém podání? Ano. Můžeme říci, že jedinci vnímají UL rozdílně? Ano, nepochybně. 
Můžeme říci, že fakt, že jedinci vnímají UL rozdílně, vede k tomu, že s nimi jinak manipulují, 
jinak je šíří? Ano. Můžeme tedy říci, že distorze má původ v jedinci? Snad ano, jisté je, že 
jedinec hraje významnou roli. Můžeme říci, že sociální funkce tlačí jedince, aby formovali 
příběh tak, jak diktují sociální normy? To bychom snad také mohli. Můžeme říci, že širší 
sociální funkce vstupují do interakce se subjektivně interpretovaným kulturním prvkem, 
který nabývá privátního významu? Snad ano. Můj „třetí model“ nabízí určitý stupeň 
porozumění tomu, jak tato interakce probíhá a proč v ní hlavní roli hraje jedinec, ale 
nemůže pochopitelně nabídnout důkaz kauzality dvou sociokulturních fenoménů, jako je 
interpretace do privátního významu a sociální funkce v kulturním jevy kulturního 
vektorového přenosu. Jedná se spíše o kauzální nexus, kde je celek natolik provázán, že se 
nedá mluvit o jednoznačné příčinné souvislosti (viz co mohou dokázat humanitní a sociální 
vědy) 
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ČÁST 6: ZÁVĚR 
 
6.1.1. SHRNUTÍ VÝZKUMU 

Odpověď na otázky výzkumu Co se děje při přenosu UL mezi memem a 
jednotlivcem? Jak se jedinec podílí na distorzi vektorového přenosu memů/kulturních prvků? 
Jak subjektivně vnímané „zdání reálnosti“ ovlivňuje distorzi vektorového přenosu UL? Je 
poněkud obšírnější a složitější, než jak by se mohlo zdát. Odpovědět na tyto otázky lze 
nejpřesněji celkovou koncepcí, kterou budu prezentovat. 
Z výsledků výzkumu jednoznačně plyne, že k distorzi dochází, a to ve značné míře, v pěti 4-
6 členných řetězcích se příběh nedochoval ani v jednom případě v původní verzi. Korpus 
nashromážděných UL je značný, podívejme se na distorzi obsahu ve všech 5 trajektoriích: 
 

A) Podvádění v kartách se doplnilo o kradení a na konci trajektorie A podvádění 
vymizelo. 

B) Z dluhů v kartách se vynoří mafie. 
C) Nejistota ohledně kuchaře vede k dosazení číšníka nebo dokonce štamgasta (C3), 

vedlo k tomu podvádění v kartách, ale C4 tvrdí, že ruce usekli někomu jinému. C5 naopak 
neuvádí dluhy v kartách, ale jugoslávské pachatele. 

D) Od hráčské vekslácké mafie, k informátorovi D2, který uvádí množství verzí, k 
dluhům v kartách, za které ho potrestala ruská mafie, k trestu spoluhráčů za podvádění. 
Trajektorie končí použitím příběhu jako morálního ponaučení pro dítě. 

E) Od pouhého konstatovaného faktu kuchaře s useknutýma rukama docházíme ke 
kuchařovi vekslákovi, poté k hráči či číšníkovi, který byl zároveň tajný policista, k rozvětvení 
trajektorie k E4A, který se vrací ke kuchařovi s useknutýma rukama a k E4B, která používá 
motiv číšníka, který měl problémy s veksláky. 
 
6.1.2. VÝVODY Z PROVÁDĚNÉHO VÝZKUMU 

V žádném z případů nezafungoval Andersonovův „zákon sebeopravy“, v žádném 
z případů nebyla distorze nakumulovaná. Naopak, zřetelně přítomna byla tendence k čím 
dál tím větší distorzi, k vypouštění původních důvodů a motivů ve prospěch nových, které 
vyvstaly teprve v průběhu předávání v rámci jedné trajektorie. Distorze je tedy 
nezpochybnitelná. Jaká má ale přenos, resp. tato distorze, pravidla? 

Z analýzy výsledků výzkumu vidíme, že přenos nemá jednoduše identifikovatelná 
pravidla. Na první pohled je jasné, že se kulturní prvky nešíří difuzí nebo „náhodnou mutací“ 
tak jak to předpokládá sobecká memetika. Distorze se objevuje takřka mezi všemi 
předáními, náhodná mutace je vyloučena. Difuze se objevila jen v trajektorii A502. Nicméně i 
přesto lze identifikovat určité konstantnosti, které nejsou izolovanými jevy: pouze určití 
jedinci předávají příběh bezmyšlenkovitě a málo upravený, jak předpovídala memetika, na 
druhé straně se příběh šířil ve značné míře jakožto senzace, nikoliv „mezi řečí“, jak by to 
odpovídalo modelu „péče o srst“. Pravdou je, že přenos je do jisté míry náhodný, neexistují 
přesné principy předávání, není to tak, že by informátoři předávali skutečně komukoliv, ale 
zároveň se šíří hojně v kvantitativním módu, tak jak by to předpokládala memetika, lidé 
tedy, zdá se, mají určitou potřebu příběh šířit dál, alespoň někteří.  

Z výsledků výzkumu se domnívám, že ani jeden z těžkopádných modelů – „péče o 
srst“ a memetického modelu není vhodný k popsání distorze vektorového přenosu 
kulturních jednotek. Rozhovory s informátory svědčí spíše o našem třetím modelu, který 
vznikal v průběhu výzkumu, tedy tomu, že hlavní roli v naracích hraje subjektivní reflexe 
jednotlivců. Většina textů mých rozhovorů má interpretativně-reflexivní formu, ve většině 
případů se informátoři opírají o šířené fámy vázané na místně lokalizovatelnou událost, ke 
které skutečně došlo. Subjektivní interpretace nevyhnutelně zasahuje do formy a významu 
narativního textu. Byl bych nerad, aby byla subjektivní interpretace dávána do protikladu ke 
„kolektivní mentalitě“ nebo sociální funkci. Subjektivní interpretace má své mantinely ve 
funkci upevňování morálky a norem chování, resp. naše UL má formu varování o tom, co se 
stane, když se tyto normy a morálka překročí, není možné žít za těmito normami, protože 
za nimi je jen život kriminálníka, který končí bolestivou tragédií. To je poukazem k tomu, že 
příběhy jsou sociálně konstruované. Je tedy jisté, že interpretace je subjektivní jen ve svém 
výsledku, nikoliv ve svých procesech, ty nejsou vyloženě individuální, ale pochopitelně se 

                                                 
502 Podvádění a kradení u informátora A3 
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řídí společnými prvky v mentalitě v jistém období. Ovšem tato sociálně konstruovaná 
platforma teprve umožňuje interpretaci, ale na druhé straně je skutečně jen základem, 
ničím víc. Sociálně konstruovanou bázi pro subjektivní interpretaci považuji za systém 
podobný jazyku, interpretace by pak byla analogická ke každé promluvě, či individuálnímu 
diskurzu. Domnívám se, že spíše než o „kolektivních mentalitách“ by například bylo 
přesnější mluvit o „intersubjektivních mentalitách“. Tuto bázi se nesnažím ani podceňovat 
ale ani přeceňovat.  

Nositelem smyslu je to, co na UL označují informátoři jako „význam“, „zápletka“ a 
„smysl“, tedy ono interpretované, takřka každý informátor je přesvědčen, že tím „hlavním“ 
na UL je něco jiného, neustále se to mění503, a to i tehdy, když je příběh předáván 
bezmyšlenkovitě, zdá se tedy, že spíše než že by tyto příběhy formovaly názor člověka na 
svět, člověk formuje příběhy podle svého privátního významu, „interiéru“. Pokaždé je tedy 
příběh re-interpretován a v nějaké interpretované podobě už předán504. Druhou složkou UL 
jsou „rekvizity“ „okolnosti“ a „detaily“, tedy seskupení motivů, o kterém takřka všichni 
informátoři tvrdí, že si je už nepamatují. Paradoxní je, že o něco méně jich tvrdí, že jsou 
nepodstatné či pro „zápletku“ a „smysl“ nehrají roli, jsou jen „formou“ příběhu. Konstantní 
na těchto detailech je jen to, že jim informátoři připisují nižší hodnotu, ačkoliv jsou pro 
některé z nich základem věrohodnosti příběhu. Odlišnost významů pro jednotlivce 
poukazuje na to, že význam žije naprosto niterně, není zachytitelný a sdělitelný jinak než 
explicitním rozhovorem o informátorově názoru. Smysl pro informátory by nebyl 
zachytitelný jen studiem trajektorií přenosu. Zároveň ale žije na pokraji určitého 
individuálního „fantazírování“, nebo domýšlení. Smysl je podroben rekonstrukci při 
interpretaci, to je vidět na fenoménu „přemýšlení nahlas“, kdy informátoři nahlas 
rekonstruovali detaily UL. 

Zajímavostí této UL je, že čas a místo se zdají být dány a priori, to souvisí s tím, že 
na této UL je patrná proto-legenda, která je i samotnými informátory vnímána jako 
skutečnost. Nejde o zmatení informátorů tím, zda je UL založena na skutečné události. Tato 
UL je, jak se zdá, příliš čerstvá (30 let) a to, že je materiál proto-legendy skutečný, musí 
vymizet z paměti generací. Na jednu stranu bychom museli čekat jednu generaci, než by se 
vytratilo povědomí o skutečnosti proto-legendy, na druhé straně už pamětníci-informátoři 
podléhají procesu, který by se dal nazvat „distorzí vzpomínek“, já jsem tento fenomén 
zapomínání pracovně nazval „deteriorací“.  

Domnívám se, že zákony distorze vektorového přenosu kulturních prvků, jako zde 
zkoumaných UL, jsou nerelevantní. Výsledky výzkumu jasně ukázaly, že hledat vnější 
zákony přenosu v memetice je zbytečné, stejně tak je nesprávné popisovat tento kulturní 
přenos jako chaos, který odpovídá na poptávku po sociálních funkcích. Žádné takové vnější 
zákony neexistují, distorze kulturního přenosu není řízena memetickými zákony „sobeckého 
memu“ ani statistickou náhodou sociálních funkcí „péče o srst“. Je totiž řízena subjektivní 
interpretací jednotlivce, a v takovéto situaci ztrácí otázka po vnějších zákonech smysl. 
Neexistují ani zákony na „interiér“ jednotlivce. To, domnívám se, můj výzkum ukazuje 
zřetelně. Nejde o vnější vztahování člověka k nadkulturním silám jakési „memetické 
kosmologie“ ani o odpovědi na požadavky sociálního nevědomí, jež jsou oboje řízeny 
vnějšími zákony. Jde o „interiér“ jedince, to se odráží v distorzi kulturního přenosu. Tento 
interiér, je zřejmě přístupný jen zkoumáním určité části kulturního přenosu – distorze, která 
má zjevně původ v jednotlivci. Tento „interiér“ jedince je dle mého názoru tím hlavním, na 
co by měla směřovat pozornost badatelů v oblasti kulturního přenosu. Právě díky 
nedostatku pozornosti věnované tomuto „interiéru“ se prosazuje pojetí, které je 
nereflektované, distorze se ignoruje a nakládání s kulturními prvky tak, že to vede 
k distorzi, je redukováno na „lidskou přirozenost“.  
Můj výzkum, který zmapoval distorzi kulturního přenosu na příkladu UL, se dostal do 
nezmapované „terra inkognita“ – role jednotlivce v kulturním přenosu. Ta je jakýmsi 
základem, prvotním kamenem celého kulturního přenosu, a vypovídá o překvapivých 
vlastnostech fenoménu kulturních jednotek. 

Vydal jsem se cestou, která rezignuje na okamžité banální vysvětlování memetiky a 
zjednodušující pojetí sociálních funkcí a antropologických konstant, záměrně jsem neužíval 
konfrontaci s vágními termíny jako „kolektivní mentalita“ nebo „sdílená tradice“. Zároveň 

                                                 
503 Viz. kolonka „co je tím hlavním“ v tabulce analýzy obsahů toho, co si myslí infromátoři 

504 jak přiznává informátor A 
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jsem se vzdal vysvětlování pomocí fiktivních tendencí a abstraktních sil, které jsou vnější 
k jedinému aktivnímu nosiči kulturního přenosu – jedinci. Snažil jsem se poukázat na 
konkrétní prvky kulturního přenosu v konkrétních kulturních jednotkách – na příkladu UL. 
Ukázalo se, že výsledky mají daleko blíže modifikovatelnosti založené na subjektivní 
interpretaci než na darwinovských zákonech kulturních jednotek, nebo psychologizujících 
pojetích mentalit. Právě modifikovatelnost vylučuje uchopení UL jako překryvů již 
existujících tradic, nejde o mrtvou fosílii, ale o živý fenomén. Jedná se spíše o tekutý 
proces, o proud, ze kterého vystupují staré prvky a nové do něj vstupují. Tak jako je to 
vidět na motivech v trajektoriích mého výzkumu. Z mnou zkoumaných trajektorií je vidět, 
že jde spíše o modifikovatelnost a prchavost, nikoliv skládání či překrývání pevně 
ohraničených kulturních jednotek. Podle výsledků výzkumu se domnívám, že se nejedná o 
to, že by motivy byly přitahovány do UL jako na magnet, kde by se pak navršily do 
konglomerátů, kde by dynamika nebyla životná, jen mechanická. Domnívám se, že rys 
životnosti UL souvisí s onou tekutostí, prchavostí, tedy lehkou plasticitou nebo 
modifikovatelností. Tato modifikovatelnost, domnívám se, poskytuje komplexní interpretaci 
distorze kulturního přenosu UL jakožto příkladu mnohosti kulturních jednotek, která netrpí 
přílišným zobecňováním ani redukcí. Otázkou ale zůstává, jak se v této složité nestálosti 
orientovat? Domnívám se, že orientací na jedince, na jeho subjektivní interpretaci, která 
ovlivňuje jeho zacházení s kulturním prvkem. Právě tento model „modifikovatelnosti“ 
kulturních jednotek na základě subjektivní interpretace odpovídá na základní charakteristiky 
kulturního přenosu, tak jak je ukázal můj výzkum. Konkrétně považuji za nejdůležitější 
charakteristiky přenosu tyto: aktéři mají svobodu v rámci příběhu; důležité je „jádro“ 
příběhu, kolem kterého je obestavěná celá UL, které si ale jednotlivci interpretují různě; 
zdůrazňují prchavost, kdy UL jsou aktuální jen krátkou dobu a pak jsou nahrazeny jinými; 
záleží na autoritě a přesvědčivosti zdroje, záleží na tom, kdo to říká, spíše než na počtu 
detailů; přenos je bezmyšlenkovitý jen u malé části aktérů. Informátoři používají příběh ke 
svým účelům – aby ukázali, jaké mají znalosti, styky a jak jsou informováni, že patří mezi 
vyvolené, kteří vědí a používají UL pro posílení svého vlastního sociálního kapitálu. Tak to 
zakoušejí a popisují samotní aktéři kulturního přenosu. Nesmíme zapomínat na onu 
multipurposalitu kulturních prvků. 

Netvrdím, že tento výklad je jediný možný, pouze se soustřeďuji na konstatování, že 
jedinec hraje v kulturním přenosu takovou roli, že je téměř nemožné, aby byl kulturní 
přenos popsán vnějšími silami, jako je například memetika. A výsledky mého výzkumu 
dávají důvody pochybovat o tom, že pokud by takovéto vnější síly kulturní přenos řídily, 
rozhodně by je nešlo nazývat „sobeckými“. Pochopitelně že kulturní přenos se bude moci 
odehrávat v prostoru mezi vědomím a nevědomím a mohl by záležet na afektech a emocích 
spíše než na racionální analýze. Můj výzkum nicméně poukazuje spíše na to, že se odehrává 
ve vědomém zacházení s kulturními prvky, které jsou interpretovány. To ale neznamená, že 
bych vylučoval vše kromě plně vědomých motivací z podílu na duchovní části kulturního 
přenosu. Kulturní prvky - zejména UL - jak se zdá, slouží spíše subjektivně zamýšleným 
významům, samotní aktéři projevili schopnost příběh upravovat vědomě. Myslím, že právě 
mentální obsah dodává onu prchavost a tekutost kulturním prvkům. A díky této prchavosti a  
snadné modifikovatelnosti dodávají UL také podprahový sociální komentář. Zdá se tedy, že 
kulturní přenos je primárně vědomý, jedinci ho vnímají jakožto vědomý a podřizují ho 
vlastním cílům, přičemž jak vnímání těchto prvků, tak jejich interpretace, tak mantinely 
vlastních cílů jsou vytyčeny sociálně. Otázkou zůstává, do jaké míry je toto „hřiště“ 
vytyčeno nevědomě. Ve vědomí nepůjde o strukturální funkce kultury nebo sociální účel UL, 
ale naopak o (inter)subjektivní interpretaci významů, symbolů a společenských procesů. 

Výsledky mého výzkumu dávají pevnější půdu pochybnostem o uplatnitelnosti 
„sobeckého“ evolučního modelu pro vysvětlování přenosu kulturních prvků. Kulturní přenos 
se podle všeho nešíří podle neměnných principů, které se táhnou z minulosti do 
budoucnosti, nešíří se principy, které předpokládá memetika. Sociálnímu pojetí (funkce 
kulturních prvků je utilitárním výrazem potřeb společnosti) a analogii s historiografií 
(jedinečná historická cesta, která se ale neřídí žádnými neměnnými principy a zákony), tedy 
alternativám evoluce, chybí důraz na jednotlivce. A jeho interpretaci. 

Není vůbec jisté, zdali někdy budeme moci „poznat“ (exaktně, v pravém smyslu jako 
přírodní vědy – rozebrat na části a popsat funkcemi) kulturní přenos kulturních prvků, 
mentální entity a jejich projevy (zde tedy konkrétní předání UL) nepodléhá jednoznačně 
definovatelným kauzálním zákonům. Nemůžeme zjistit, co zapříčiňuje co, můžeme pouze 
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konstatovat určitou souvislost, ovšem nevíme, jakým kauzálním směrem půjde. Můžeme ale 
vytušit spojitost několika jevů, tedy toho, co přinesly výsledky výzkumu. Co tedy můžeme 
říci o oné interpretaci, která se ukázala jako klíčová? 
 
6.1.3. VYSVĚTLUJÍCÍ KONCEPCE 

Podle mého názoru odpovídá jedno vysvětlení všem poznatkům, se kterými přišel 
můj výzkum a zároveň odpovídá imperativu inkluze jednotlivců, kteří UL interpretují. Toto 
vysvětlení se budu snažit nyní prezentovat, jedná se o poměrně jednoduché schéma, které 
je téměř až funkčně strukturalistické. Důležité je zřejmě rozložení na „to, co je na příběhu 
hlavní“, a na to, co je „formou příběhu“, tedy na to, co je jedinci vnímáno jakožto explicitně 
nevyjádřený „význam a „smysl“ a na prostředky jak tento význam popsat. Zdá se, že 
význam není předáván, ale pokaždé vytvářen. Předáván je pouze text UL, nikoliv její smysl. 
Tento smysl příběhu UL se v žádné trajektorii nepředal, pokaždé došlo k reinterpretaci či 
rekonstrukci. Každý jedinec vnímá odlišně, popřípadě pokud jedinci vnímají příběh obdobně, 
vyjadřují smysl jinými slovy. Tato subjektivní interpretace smyslu a významu UL má za 
následek subjektivní funkční rozdělení příběhu na strukturu, která je nejvýstižněji 
popsatelná jakožto jádro a akcidenty.  

Tato koncepce není vůbec nová, je spíše syntézou již existujících pohledů. Znovu 
podotýkám, že se nejdená o návrh vysvětlující teorie ale o zoerientování se, nápovědu, 
kterým směrem se vydat.  

Vycházím z toho, že kulturní prvek má do jisté míry vlastnosti shodné se symboly. 
Má, jak rozlišuje Bartlett505, vnější část - „face value symbolu“ (zřejmá část která má vnější 
význam který je sdílený) a vnitřní část, „hidden value“ (to, co je na symbolu privátního, 
individuální privátní význam). To samé má dle mého názoru na mysli Muchy, když tvrdí 
„kultury se skládají ze symbolů, mezi jejichž formami a významy nemusí nutně existovat 
spojitost“506 Formou je ona vnější část, a vnitřní část je význam. Vnější forma může putovat 
jak mezi jednotlivci, tak mezi kulturami, kdežto vnitřní význam je vždy jedinečný507. 

Otázkou je, nakolik je ospravedlnitelný holismus (celek víc než části) v přenosu UL a 
kulturních prvků obecně. Ve skutečnosti se jedná pravděpodobně o „bloky“, jádra a 
akcidenty jsou jen ideálně-typickou dichotomií. Je možné, že jádro a akcidenty jdou oddělit 
pouze pojmově. Jádrem mám na mysli onen nehmatatelný extrakt, který vznikl subjektivní 
interpretací jedince, který jedinci slouží jakožto „klíč“ k celému textu, který mu umožní text 
UL pochopit, a který byl informátorem explicitně vyjádřen dotazem „co je tím hlavním na 
tomto příběhu“. Okolo tohoto jádra, které si můžeme představit jako zápletku, je, 
domnívám se, obestavěna celá forma textu UL, tedy materiál příběhu samotného – motivy, 
rekvizity, detaily, okolnosti. Funkce je nejmenším společným jmenovatelem, ale chceme to? 
Já se domnívám, že zde se jedná o řešení, které nebude zjednodušující. Rozdělení na jádro 
a akcidenty je vlastně jen funkcionální diferenciace - UL jako celek má 2 vrstvy: 1) 
funkcionální (subjektivní rozdělení motivů, obsahu UL do funkcí – do jádra a akcidentů, pro 
každého jednotlivce) a 2) obsahovou (suma motivů, „data“ samotná, která nejsou pouze 
subjektivní), které se k sobě mají jakožto 2 sítě nebo šablony nad sebou. Funkcionální 
vrstva je jako optika mikroskopu, kam lze vsadit do zorné osy jakýkoliv motiv UL508, která 
bude sloužit jako jádro, které bude určovat, jaký význam který UL subjektivně má a jakou 
funkci UL bude subjektivně plnit – zda bude děsivá, k pobavení. Ale jádro se může měnit za 
chodu, akcidenty mohou mizet. Tedy všechny motivy, prvky UL jsou nabity potenciálem stát 
se jádrem, když se jádrem stanou, ostatní motivy se stávají akcidenty tvořící kontext nebo 
okolí jádra, které jsou vystaveny zvýšenému riziku distorze při předání. Nicméně to, že se 
určitý prvek stane jádrem, není nevratné, je možné, že jádro přejde (otázkou je, zdali je to 
libovolné) na jiný motiv. To by vysvětlilo případnou současnou existenci pozitivní a negativní 
verze UL, které se od sebe liší jako fotky vyvolané z negativu v různých barevných 

                                                 
505 Frederic C. Bartlett, 1924: „Symbolism in Folk Lore“ IN: „Proceedings of the VIIth International Congress of Psychology“, ED: G. 

Heymans; Cambridge University Press, 1927; s. 278 

506 Murphy s. 37 

507 jak Murphy ukazuje na příkladu svastiky jako indiánského náboženského symbolu a jako smybolu genocidy a války na s. 37 

508 všechny motivy/elementy jsou „pregnantní“ potencionalitou stát se centrem významu UL; srov. s tím, co tvrdí Turner o „dominantních 

symbolech“: dominantní symbol má úzký vztah k polarizací významů, spojuje v sobě odlišné významy, všechny tyto významy pak mají 

společný projev v tomto „dominantním symbolu“ (Victor Turner 1967: „The Forest of smybols: Aspects of Ndembu Ritual“, Cornell University 

Press) 
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spektrech, z nichž by ovšem všechny prvky, včetně jádra, byly vystaveny riziku distorze. 
Zajímavostí je, že právě jádro, čili privátní význam příběhu, bylo u většiny informátorů 
považováno za reálné, či potenciálně reálné. Tento rozpad na 2 „funkční šablony“ jádra a 
akcidentů vysvětluje oba fenomény – distorzi v přenosu a deterioraci uložení v paměti 
jednotlivce. V obou případech slouží jádro, tedy podstata příběhu, klíč k textu jakožto osa, 
podél které se komprimují akcidenty a proto další předání je již nějak interpretované. Do 
povědomí jednotlivce se ukládá interpretace příběhu, nikoliv příběh „syrový“. V paměti 
aktérů zůstávají zejména ona jádra – pro jednotlivé aktéry není zapotřebí, aby jim byly k 
dispozici příslušné konfigurace akcidentů, zdá se, že jednoduše příběh rekonstruují podle 
privátního smyslu. Každá interpretace se, jak jsme viděli, liší. Podobní lidé by měli popisovat 
podobně, jenže lidé, kteří si předali UL navzájem, nejen že popisují něco jiného, ale také 
dávají samotné UL jiný význam. Je to možné díky tomu, že UL existují JAKO narace, aniž by 
s naracemi byly totožné. Díky tomu, že příběh předáváme již námi interpretovaný, tedy 
dochází k distorzi. Nejedná se o memetické kopírovací stroje, kde je distorze náhodná, 
podobná bílému šumu, naopak, jedná se nikoliv o kopírování, kde chyba přenosu roste 
postupně kumulací, ale výstižněji spíše o překreslení, kde je chyba závislá na individuální 
přesnosti aktéra. Individuální přesnost závisí na míře, v níž aktér rekonstruuje UL podle 
významu a smyslu, převede UL do privátního významu. Nejedná se o to, co by na příběhu 
informátoři změnili ve smyslu zahlazení rozporů uvnitř UL, ale o to, že rekonstrukcí pro 
vlastní účely změní formu příběhu tak, že žádná narace není zcela stejná, protože je UL 
zpětně rekonstruovaná z privátní interpretace, z privátního významu. Příkladem kulturního 
prvku, který se přenáší v re-interpretacích, mimo UL, by mohla být například Hegelovská 
triáda, kterou používá Marx a Marxem upravené pojetí dále přebírá Sartre. Je možné, že 
jednotlivci skutečně různě „chápou“ UL509, protože jim v privátním diskurzu připisují jiný 
smysl, tyto privátní významy by ovšem byly zanedbatelné, pokud by je jednotlivci 
nesdělovali dál. 

Je pochopitelně třeba vysvětlit sociální funkci, jakkoliv je nevědomá či podprahová. 
Se subjektivitou je ovšem potíž – i přes to, že je explicitně vyslovena, jsou sociální artefakty 
subjektivně zakoušeny vždy příslušníky nějaké kultury a společnosti. Člověk tedy nikdy 
nevnímá ideálně subjektivně, resp. jeho subjektivita není subjektivita samorostu. 
Z výpovědí některých informátorů510 vyplývá, že informátoři používají příběhy, spíše než že 
by „příběhy používaly je“511. Můžeme si již interpretované UL představit jakožto posílaná 
zrcadla, které aktér posílá dál tak, aby v zrcadle bylo vidět něj, resp. jeho interpretace, 
nechává v UL kus sebe prostřednictvím interpretace. Jednoduše posílá interpretovaný, 
rekonstruovaný příběh, ve kterém se odráží jeho osobnost, a který používá na získání 
sociálního kapitálu pro sebe. Vystavuje na obdiv subjektivní interpretaci, která je opět 
podrobována soudům a reinterpretacím ostatních, jde tak o interakci mezi individuální 
motivací a společenskou funkcí, tak informátoři mají problém s předáním nevěrohodného 
příběhu512 nebo upozorní na to, co jim přijde rozporné. Aktér tímto naplňováním příběhu 
vlastní interpretací, vlastním významem posílá signály o sobě dalším jednotlivcům pomocí 
vyprávění. 

Ukázalo se, že distorze statistická chyba zdaleka není. Dokonce ani není vůbec 
náhodná, a není ani digitální, sebeopravná. Je analogová, nenáhodná a z velké části závisí 
na jednotlivci, objevuje se v závislosti na jedinci. Předávání UL je spíše subjektivní 
interpretativní a dešifrovací proces. Memy, kulturní prvky, jsou spíše prázdné nádoby, které 
reflektují charakteristiky mysli a osobnosti jednotlivců, kteří je předávají. Jde o symbolické 
entity, na kterých se utváří a reflektuje osobnost jednotlivce, jsou to nástroje ke styku s 
dalšími jednotlivci, věci které člověk zvnitřnil, přisvojil si je, obtiskl se do nich a předal je dál 
už své. Kulturní prvky odráží dynamiku svobodné bytosti. Jejich přenos díky tomu není 
digitální (kde by se prvky předaly nebo nepředaly), jak tvrdí memetika, ale naopak 
analogový, s přechody, kde všechny prvky nemají stejnou váhu, tudíž se všechny nepředají. 

                                                 
509 srov. Ch. W. Mills - stejné symboly mohou být interpretovány různě, závisí na kultuře a sociálních situacích, nemusí to být jen kvůli 

nehomogennosti kultury. Charles Wright Mills, 1939: „Language, Logic and Culture“, IN: „Power, politics, and people: the collected essays of 

C. Wright Mills“; Oxford University Press, 1963; od s. 423 

510 např. B4, C4, D2, D5, 

511 jak to tvrdí memetika 

512 viz.informátor C 
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Závěr by tedy mohl znít tak, že proto, že je svět obýván lidmi, ne kulturními prvky, je 
kulturní přenos nedeterminovaný a svévolný. 
 
6.1.4. SHRNUTÍ 
Co se děje při přenosu UL mezi memem a jednotlivcem?  

Jedná se o složitý proces subjektivní interpretace na privátní význam, který je uložen 
do jedincova povědomí, ze kterého jedinec rekonstruuje celou UL. Nejedná se o memetické 
kopírování, ale spíše o překreslování při každém předání. 
 
Jak se jedinec podílí na distorzi vektorového přenosu memů/kulturních prvků?  

Jedinec svou interpretací kulturního prvku způsobí jinou formulaci textu UL při dalším 
předání, to vede dalšího aktéra k další re-interpretaci. Zároveň upravuje příběh tak, aby v 
textu UL byl patrná jeho interpretace, jedná se o jakési zrcadlo, které aktér posílá, aby 
odráželo jeho interpretaci a privátní význam ostatním. Jedinec jednoduše řečeno, tím, že 
vytváří privátní význam, distorzi způsobuje.  
 
Jak subjektivně vnímané „zdání reálnosti“ ovlivňuje distorzi vektorového přenosu 
UL?  

Zdání reálnosti se z valné části týká jádra, tedy privátního významu příběhu. Jádro 
bylo u většiny informátorů považované za reálné. Forma textu UL je víceméně formou, jak 
přesně dokreslit reálnost jádra. Informátoři nevnímali vlastní „zdání reálnosti“ UL samé, ale 
vycházeli hlavně z vnějších, dodatečných informací, které měly silný sociální kontext. Nezdá 
se, že by při šíření UL mělo „zdání reálnosti“ vlastního příběhu velký význam, „zdání 
reálnosti“ je výsledkem sociálních vazeb a jako takové je fenoménem založeným na sociální 
funkci kulturního přenosu. 
 

Všechny odpovědi, ke kterým vedl tento výzkum, dohromady tvoří komplexní 
koncepci popsanou výše, která dává důraz na roli jednotlivce. Tato koncepce odpovídá na 
většinu charakteristik kulturního vektorového přenosu daleko přesvědčivěji než memetika. 
Tato koncepce je ovšem „lokálního“ významu, týká se kulturních jednotek, UL, navíc je 
omezena tím, že je kritickým rozhovorem s memetikou, zaměřuje se tedy na kulturní 
přenos, nikoliv samotnou podstatu či vlastnosti kulturních jednotek. Jaké má tato koncepce 
vyhlídky pro zobecnitelnost? 
 
6.1.5. ZOBECNITELNOST VÝSLEDKŮ ZÁVĚRU 

Variabilita jevů, jako jsou UL v kulturním přenosu, bude podporovat zobecnitelnost 
závěrů. Možná že bychom mohli použít přenos UL jakožto měřítko kultur, jelikož se k nim 
váže mnoho mravních norem, společenských imperativů, tabu i racionálně-kritických 
hodnocení. Pokud platí přenos kulturních prvků reinterpretací a vznikem nových smyslů a 
obsahů prvků v malém měřítku, pak by šlo uvažovat o sledování přenosu kulturních prvků 
mezi civilizacemi, kde jsou prvky reinterpretovány podle dobové mentality, podobně jako se 
srovnávají interpretace kulturních prvků v různých dobách, jak je od 60. let praxí 
dějepisectví. Tyto konkrétní závěry pochopitelně nemůžeme zobecňovat na ostatní 
fenomény, které by odpovídaly představě kulturního prvku, ani je nemůžeme zobecňovat na 
ostatní UL. Netvrdím ani, že tento přístup je jediný správný, tvrdím jen, že dosud nejvíce 
problematizuje toto téma, tedy kulturní přenos. Jde spíše o to, že jednotlivé přístupy 
precizují jeden ohled, aspekt téže věci, podobně jako tomu je např. u oddělení společnosti a 
kultury. Na rozdíl od memetiky reifikující kulturní jednotky; od antropologických konstant, 
které zevšeobecňují napříč celým lidstvem; psychologismů, které konstatují zjevné; 
vstupuje v tomto pojetí na scénu jednotlivec, který přistupuje k memům, kulturním prvkům, 
jako k nádobám, do kterých obtiskává svou interpretaci, naplňuje je stále obnovovanými 
významy. Tento přístup netrivializuje fenomén kulturního přenosu, naopak překlenuje 
intersubjektivní sociální propletenost se subjektivní interpretací. Nechci vést spor o to, zdali 
tyto (inter)subjektivní principy interpretace předávaných kulturních prvků jsou příčinou 
tíhnutí k individualismu, či naopak, zda nejdříve existuje určitý individualismus, který 
ovlivňuje interpretaci předávaných kulturních prvků. Domnívám se, že tato otázka je u 
kulturních entit lichá. 
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6.1.6. VÝHLEDY DO BUDOUCNA 
Neměli bychom se spokojit s uchopením UL a kulturních jednotek obecně, jakožto 

procesuálních kulturních artefaktů513 a měli bychom se ptát dále jak se (subjektivně 
vnímaná) sociální identita podílí na modifikovatelnosti UL? Jaká je interakce individuální 
motivace a sociální funkce v kulturním přenosu? Vede tato interakce k oné 
„modifikovatelnosti“ kulturních prvků, která se projevuje jako „svoboda“ jedinců v rámci 
UL? 

Dále je nutné se ptát na onu „černou skřínku“ interpretace jedince, ze které skutečně 
jen špičku ledovce popsal mnou prezentovaný koncept. To, že se nejedná o 
bezmyšlenkovité předávání, ale naopak o rekonstruování v mysli jedince, věci komplikuje, 
spíše než aby je to vyjasňovalo. Jak aktéři uchovávají svou zkušenost UL, resp. onen 
privátní význam? Ve formě narativní podoby (jako konkrétní epizody z životní situace, které 
získávají např. situovaným učením?) nebo jako sémantickou znalost (abstrahované 
subjektivní teorie)? U každé z těchto otázek se dále můžeme ptát „proč?“. To bude 
zjistitelné jedině z hlubšího výzkumu role jednotlivců v problematice přenosu. 

Otázkou zůstává konstantnost jader, re-interpretují svůj privátní význam aktéři 
sami? Nebo naopak re-interpretují jen UL, která jim byla předána ostatními? Většina 
informátorů svůj názor nezměnila. Pokud by docházelo i k re-interpretaci, tedy jakémusi 
posunutí jádra uvnitř UL v rámci jedince, je nasnadě otázka, zda to má sociální důvody. 
Donutily ho k tomu interpretace všech ostatních? Otázka by se mohla zúžit z „co ovlivňuje 
modifikovatelnost akcidentů?“ na „jak konfigurace vztahů jádra a akcidentů ovlivňuje jejich 
modifikovatelnost distorzí v přenosu?“. 

Dále není jasné, jestli opakované výskyty umožňují sdílet významy, které když jsou 
sdíleny dostatečným množstvím osob ve společnosti, vyústí v jejich sedimentaci, nebo jestli 
sedimentují pouze vnější části kulturního prvku, nikoliv jeho obsah, který je sdílen jen 
přibližně, tedy jsou významy shodné vnější části kulturního prvku interpretovány privátně, 
nikdy stejně. 

Prostor pro další výzkum je skutečně bezedný, celý problém je pouze špičkou 
ledovce. Mnou prezentovaná koncepce je pouhým návrhem, jak tento problém řešit novou 
cestou, která netrpí neduhy zaběhnutých oborových přístupů. 
 
6.1.7. ZÁVĚR 

Memetický přenos není sobecký, protože v něm chybí přesvědčivé vysvětlení 
distorze. Můj výzkum ukázal, že ani samotný přenos nemá charakteristiky, jaké 
předpokládá memetika. Sám jsem použil jako základ tohoto kritického dialogu s memetikou 
širší paradigma individualismu, které až překvapivě poskytuje, dle mého přesvědčivé, 
odpovědi na požadavek vysvětlení distorze kulturního přenosu. Pokud by byla kritériem 
úspěšnosti problematizace zpracovávaného tématu, domnívám se, že moje uchopení je 
úspěšné. Účelem této práce nebylo přijít s novou teorií, spíše poukázat na to, že každá další 
teorie kulturního přenosu kulturních jednotek bude muset brát v úvahu jednotlivce. 

                                                 
513 Je možné, že kulturní prvky a manipulace s nimi zajišťuje kontinuitu v dějinách kultur a individualitu členů společnosti. 
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