
Posudek 

 

Petr Janeček: Současná pověst a fáma v České republice. Vznik, geneze a sociální a kulturní 

funkce domácího urbánního folkloru v mezinárodním kontextu. Contemporary Legend and 

Rumour in the Czech Rebublic. Origin, Genesis and Social and Cultural Function of Domestic 

Urban Folklore in International Context. Disertační práce. Ústav etnologie, Karlova univerzita 

Praha 2012, 281. s. 

 

Je zřejmé, že ke jménům, které představovaly domácí vyspělé slovesně folkloristické 

bádání, se připojuje jméno další. Na studie a výzvy například D. Klímové, M. Šrámkové, B. 

Beneše nebo O. Sirovátky navazuje badatel orientovaný na současné formy orální narativity, 

autor výše uvedeného textu, Petr Janeček. Předložený rozsáhlý a důkladný rozbor žánrů 

současného folkloru je v prostředí české folkloristiky novátorským počinem. Přes své mládí 

má za sebou P. Janeček velmi užitečné a úspěšné kroky na poli popularizace vědy. P. Janeček 

má schopnost sympatickým způsobem proniknout do médií, představit veřejnosti nové 

předměty zájmu etnologie či folkloristiky a v širším povědomí jsou zapsány jeho 

komentované sbírky soudobých pověstí a fám (Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné 

pověsti a fámy v České republice. Praha 2006; Černá sanitka: Druhá žeň. Pérák, ukradená 

ledvina a jiné pověsti. Praha 2007; Černá sanitka: Třikrát a dost. Praha 2008; Černá sanitka: 

To nejlepší ze současných pověstí a fám. Praha 2009). Nyní předkládá k obhajobě teoretickou 

práci, ve které dokazuje svoje další schopnosti, a to kritický přístup k metodám a 

dosavadnímu bádání (současně až neuvěřitelnou znalost domácí i zahraniční literatury – její 

soupis je na čtyřiceti stranách), schopnost analyticky přistoupit k materiálu a katalogizovat ho, 

definovat lokální specifika současných českých pověstí a fám a v neposlední řadě se 

s naprostou samozřejmostí projevovat jako badatel nepochybující o síle ústního podání 

v soudobé společnosti, životnosti folklorních útvarů a úloze folkloristiky v rámci humanitních 

a sociálních věd. Současně neopomíná zdůrazňovat potřebu interdisciplinárního přístupu 

k jevům folklorní tradice. Jeho erudice ukazuje i na schopnost plně využít studijních pobytů 

v zahraničí ke svému vzdělání (Polsko, Rakousko, USA, Slovinsko).  

Práce je rozvržena do pěti kapitol, které směřují od definice současné pověsti až ke 

katalogu typů českých současných pověstí a fám opírající se o tematický katalog typů 

městských pověstí amerického folkloristy Jana Harolda Brunvanda. Teoretická rozprava je 



doplněna třemi případovými studiemi zabývajícími se naracemi o Pérákovi, o černé sanitce a 

o gastronomických kontaminacích. Všechny kapitoly i podkapitoly obsahují koherentní 

zajímavé texty informující o zahraničních i domácích konceptech „moderních“ folklorních 

žánrů, včetně antického, o perspektivách a specifikách výzkumu (např. psychologický a 

sociologický výzkum fámy), upozorňují na sociální relevanci současných žánrů (fenomén 

šíření negativních stereotypů, etnická či náboženská diskriminace), rozebírají základní 

teoretické modely – koncepty současného folkloru atd.  V páté kapitole Současná pověst a 

fáma v České republice pracuje P. Janeček s 668 texty, které zaznamenal v longitudinálním 

výzkumu převážně na území Čech v letech 2004 – 2011(v textu na s. 86 a 120 jsou čtvrtá a 

pátá kapitola chybně označena jako pátá a šestá). Sběr byl zaměřený na mezinárodní, globální 

syžety a motivy a jeho cíl zmapovat současný stav orálně šířených žánrů fámy a pověsti byl 

naplněn. V analýze autor usiloval mimo jiné o rekonstrukci historického vývoje domácí 

repertoáru po roce 1945 a o zachycení hlavních etnických, xenofobních a genderových 

stereotypů zobrazených v narativních formách. Ukázal, že česká současná pověst odpovídá 

mezinárodně rozšířeným typům.  

Náměty k diskusi, drobné poznámky: Autor odlišuje vznik a genezi? – viz název 

práce; Úvod a s. 41 – zrod folkloristiky datuje už na počátek 19. století?; s. 92 – sem by 

mohla patřit také fáma o Dubčekově smrti/zabití; s. 107-111 – Podkapitola Vypravěčské 

příležitosti se týká spíše původu a šíření pověstí a fám, konkrétními příležitostmi se nezabývá;                                                                                                                                                                                                                                                                   

s. 150 – „…prý černá sanitka vznikla proto, že ve stejném autě (Škoda 1203) jezdili i 

pohřebáci“ (Brno, 80. léta); s. 154 – také etiologická pověst/legenda o chození Ježíše Krista se 

sv. Petrem – jak vznikly houby; s. 248 Pavouk v kaktusu – také kniha R. W. Brednicha Die 

Spinne in der Yucca-Palme; s. 252 Snědení domácí mazlíčci – také reklama na centrum.cz s 

upečeným psem (ČT 2008). Teze týkající se dětského slovesného folkloru podporuji, ovšem 

zamýšlím se současně nad tím, zda české prostředí přece jen nevykazuje méně strašidelných 

vyprávění než severské země. Orální (krátkodobá) tradice školáků zato nese silné prvky 

humoru, i černého, parodie, absurdity. Rozšířené jsou různé krátké slogany, rčení, pozdravy, 

komentáře, zmíněné anekdoticky stavěné strašidelné příběhy a klišé inspirované například 

reklamními slogany. Jak píše P. Janeček, je nám zapotřebí dalšího terénního sběru, abychom 

tyto efemérní jevy zaznamenali. (Zapsal mezi dětskými naracemi fámu o děcku, které se při 

hře na schovávanou schovalo do popelnice a popelářský vůz ho „rozšmelcoval“?) 

Na závěr bych se ráda přiznala k tomu, že práci Petra Janečka jsem četla s velkým 

zaujetím. Kultivovaný jazyk autora k radosti z četby přispěl velkou měrou. (Je pozorný a 
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seriózní při citacích z literatury, citovaný text uvádí v kurzívě a v poznámce je vždy připojen 

v jazyce originálu. Na některých místech ovšem užívá kurzívu patrně i při zdůraznění 

významu svého textu – například s. 35 nahoře). 

P. Janeček otevírá svojí rozsáhlou studií českému čtenáři pomyslnou bránu do světa 

mezinárodních interdisciplinárních studií současného folkloru a svými analýzami a terénním 

sběrem je v domácím prostředí nanejvýš inspirativní k pokračování na badatelské cestě, která 

je zejména v anglosaské literatuře solidně ušlapaná. Janečkovo „objevení“ a analyzování 

současných pověstí a moderního folkloru v prostředí českých zemí lze označit za přínos pro 

naši vědu i širokou veřejnost. 

Předložený rukopis svým rozsahem, detailním rozborem dosavadního bádání tématu, 

analytickými a syntetizujícími postupy a originalitou představuje práci splňující všechna 

kritéria samostatné vědecké práce. Na základě předložené disertační práce navrhuji Petru 

Janečkovi udělení vědecko-akademické hodnosti „philosophiae doctor“ (Ph.D.). 
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