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          Předložená práce je vedena snahou podat souhrn informací, jež se v současné české 

folkloristice týkají tzv. současné pověsti a fámy. Výběr těchto dvou žánrů je z hlediska autora ryze 

účelový – oba patří po řadu let k  jeho  badatelským doménám. Co se současné pověsti týče, Petr 

Janeček realizoval řadu čtenářsky velmi úspěšných souborných vydání, z nichž některé se dočkaly 

divadelní dramatizace i televizního zpracování. Dlužno podotknout, že všechny čtyři autorovy 

zásadní publikace - Černá sanitka a jiné děsivé příběhy; Černá sanitka. Druhá žeň; Černá sanitka: 

Třikrát a dost; Černá sanitka. To nejlepší ze současných pověstí a fám  postupně vydávané v letech 

2006 – 2009 nakladatelstvím Plot mají všechny parametry odborných publikací. Pouze po takto 

dokonalé přípravě mohl autor předložit  tak monumentální seznam pramenů a sekundární literatury, 

z nichž nezanedbatelné  procento  zabírají jeho vlastní publikace a studie.  

 

          První teoretická část  splňuje vše, co od disertační  práce očekáváme. Autor postupuje od 

definice pojmu současná pověst  k jeho použití v mezinárodním kontextu přes  krátce nastíněný  

vývoj bádání až k poměrům v české vědě. Nechybí  ani náčrt konceptu tohoto žánru a perspektiv 

dalšího výzkumu. K problematice terminologie se P. Janeček znovu vrací v kapitole Žánrová 

charakteristika současné pověsti, kde poukazuje na čtyři teoretické pozice podmiňující odlišnou 

terminologii, definici a vztah k příbuzným folklorním žánrům. Poukazuje však na skutečnost, že 

žádnou z těchto pozic nelze na narativní materiál současných pověstí aplikovat zcela  beze zbytku. I 

přes dílčí kritiky však zůstává termín současná pověst nejautoritativnějším terminologickým 

označením (v 80. letech ji přijala mezinárodní společnost The International Society for 

Contemporary Legend Research).   V následujících  kapitolách se autor podrobně věnuje její 

tematické,  motivické a formální charakteristice.  

 

      Stejný postup od definice přes  vývoj bádání až k žánrové charakteristice je zachován i v části 

věnované fámě. Vzhledem ke stáří tohoto žánru autor nahlíží do antické literatury (Vergilius, 

Ovidius), ve vývoji badatelských hledisek představuje pojetí psychologické a sociologické, zmiňuje 

se o aplikovaném výzkumu v průběhu druhé světové války, neopomíjí výzkumy v České republice 

(Šalanda, Janeček) a na Slovensku (Hlôšková, Panczová), až posléze nastíní tendence a perspektivy 

současného bádání.   

 

     Třetí kapitola je věnována narativnímu kontextu obou žánrů. Autor zde upozorňuje na žánrové 

interference, mezi něž řadí klepy, konspirační teorie, anekdotu a humorku, numinózní pověst a 



dětský slovesný folklor. V poslední oblasti bohužel absentuje zpěvní repertoár dětí, jehož výzkum je 

vždy podmíněn hudební erudicí badatele. Další část je věnována neorálnímu kontextu, v němž 

dochází k transmisi obou žánrů, a sice tištěným a elektronickým médiím, populární a umělecké 

literatuře, filmu, audiovizuálním a dalším typům médií.  

 

     Kapitola čtvrtá se zabývá sociální a kulturní funkcí obou žánrů, současný folklor je zde nahlížen 

z hlediska etnicity, náboženství, politického života, válečných konfliktů a přírodních katastrof. 

Rozsáhlejší podkapitola je věnována ekonomii. Sem autor řadí obchodní pověsti a spasitelské fámy. 

Zde se bohužel terminologie neshoduje s obsahem na začátku textu, kde jsou místo spasitelských 

fám uvedeny fámy o vykoupení (s. 5, 103). Další text je věnován důležité složce fungování 

folklorních žánrů, a sice sociální základně  a vypravěčským situacím. Zde bych osobně uvítala větší 

pozornost zaměřenou jak na tzv. nositele, tak i recipienty, jakož i podrobnější rozbor  situací.  

 

    Teoretická část je uzavřena krátkým pojednáním o  základních teoretických modelech, v nichž se 

autor opírá  převážně o zahraniční produkci.  

 

     Empirická část reflektuje počínaje s. 120  současnou pověst a fámu v České republice. Po 

nezbytném úvodu, obsahujícím jak teoretická východiska, tak základní údaje o výzkumu a povaze 

zkoumaného materiálu, jakož i způsobu jeho klasifikace, ji představují tři případové studie. První 

tvoří  narativní komplex o Pérákovi, druhou cyklus fám o černé sanitce, třetí vyprávění o  

gastronomických kontaminacích. Uvedená tematika se prolíná mnoha Janečkovými studiemi a 

publikacemi, je tedy vypracována do nejmenších detailů. Pouze u autora divadelní hry Pérák – Na 

jménu nezáleží, rozhodují činy! bychom rádi znali jméno autora.  

 

     Zatímco v textu  dosud převažoval výkladový charakter, apendix celé práce představuje  katalog 

typů současných pověstí a fám strukturovaný podle tematického Katalogu typů současných 

městských pověstí amerického folkloristy Jana Harolda Brunvalda z roku 1993. Autorův přínos 

spočívá v zařazení jím kompletovaného materiálu do skupiny  A).   U ostatních třech skupin B), C) 

a D) se tážu, zda byly odkazy vypracovány již  Brunvaldem, či zda je též vytvořil sám autor této 

práce . 

 

     Objemný text  Petra Janečka  práce je výsledkem pečlivého studia zahraničního materiálu, jehož 

předpokladem je dobrá orientace v cizojazyčné literatuře. Zároveň je výsledkem jeho dlouhodobého 

systematického terénního výzkumu.  U autora Janečkova formátu se tedy nemusíme obávat  



problémů s  odkazy na prameny a  literaturu, s rejstříky či dalšími nástroji  folkloristického bádání. 

Autor si je také dobře vědom etických zásad stran ochrany osobních údajů.  

 

     Janečkův vklad do českého folkloristického bádání považuji za zásadní, a to nejen na základě 

předložené práce. Vřele ji doporučuji k obhajobě, domnívám se, že titul Ph. D. jejímu autorovi  plně 

náleží.   
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