
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Petra Janečka 

konané dne 29. června 2012 

téma práce: „Současná pověst a fáma v České republice“ 

přítomní: doc. PhDr. František Vrhel, CSc. (předseda komise) 

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (školitel) 

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. (oponent) 

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 

doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. 

doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. 

Předseda komise pan doc. PhDr. František Vrhel, CSc. zahájil obhajobu a představil 

přítomným kandidáta PhDr. Petra Janečka.  

Školitel doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. představil doktoranda, zhodnotil jeho 

publikační a editorskou činnost v oblasti slovesné folkloristiky (čtveřice komentovaných edic 

českých současných pověstí a fám „Černá sanitka“, editorství kolektivní monografie „Folklor 

atomového věku“, editorská práce na edici „Fabula“ představující významná folkloristická díla 

Jaromíra Jecha, Josefa Virgila Grohmanna a Václava Krolmuse, a další dílčí odborné studie), 

seznámil komisi s jeho disertační prací, a doporučil ji k obhajobě. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména základní teze práce, 

které představuje v první řadě výrazná mezinárodní až globální povaha české současné pověsti a 

fámy, jejich úzké vazby na neorální média a produkty soudobé populární a umělecké kultury, 

které jsou jak genetické, tak tematické povahy, a výrazné žánrové interference s příbuznými 

folklorními žánry, především pak klepy, konspiračními teoriemi, anekdotami a humorkami, 

numinózními pověstmi, biografickými vyprávěními a dětským slovesným folklorem. Za přínos 

práce je možné považovat i souhrnné zmapování a kritickou analýzu dějin výzkumu současné 

pověsti a fámy v mezinárodním měřítku (včetně zdůraznění specifik českého prostředí), kde 

práce nalézá – v opozici proti stávajícímu paradigmatu západní folkloristiky (spatřující jeho 



počátky v USA ve 40. letech 20. Století) – zrod této výzkumné orientace již v německých 

výzkumech novinových pověstí (Zeitungssagen) 30. let 20. století a sovětských výzkumech 

urbánních narativů stejného období. Vklad pro zmapování, klasifikaci, katalogizaci a analýzu 

současného domácího slovesného folklorního repertoáru jako celku představují i výsledky 

autorova longitudinálního folkloristického terénního sběru, který probíhal v letech 2004-2011, 

během kterého bylo získáno celkem 668 textů od 371 informátorů a 153 přispěvatelů 

z internetových diskuzí. Výsledky terénního sběru byly inkorporovány do typologického katalogu 

současné pověsti a fámy na území České republiky, který představuje integrální součást práce a 

který obsahuje konkordance se zahraničními i domácími katalogy a odkazy na mezinárodní 

literaturu. 

Poté oponenti PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. a PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. 

(nepřítomna, posudek přečetl doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.)  přednesli závěry svých posudků. 

Kandidát PhDr. Petr Janeček odpovídá na posudky oponentů: 

potvrzuje, že jeho typologický katalog současných pověstí a fám vychází z modifikace 

folkloristického katalogu amerického folkloristy Jana Harolda Brunvanda; jeho použití považuje 

za relevantní vzhledem k internacionálnosti až globálnosti většiny zachycených narací. Nové, 

unikátní typy kandidát označuje dle vlastního nově vytvořeného systému, není jich ale takové 

množství, aby si vyžádaly zcela novou strukturu katalogu (většinou odpovídají americkým či 

evropským typům). Odlišení termínů „vznik“ a „geneze“ v titulu práce má dle kandidáta 

vyjadřovat sémantický rozdíl mezi prvotním vznikem daného folklorního textu v podobě 

autorského díla a vznikem migrující narace v orální tradici pomocí procesu obrušování, nejde 

tedy o synonyma, kandidát ale upozorňuje, že vhodnější by bylo zřejmě použití termínů „vznik“ a 

„vývoj“. Svoji tezi o vzniku folkloristiky v 19. století kandidát zdůvodňuje prvními edicemi textů 

bratří Grimmů (především Kinder- und Hausmärchen, 1812), které byly publikovány právě 

v tomto období, takže lze dle něj již hovořit o zrodu svébytné vědecké disciplíny, kriticky se 

vymezující vůči folklorní tradici. Kdy přesně vzniká folkloristika jako akademická disciplína je 

nicméně dle kandidáta samozřejmě otázkou k diskuzi; pokud budeme za mezník považovat 

institucionalizaci oboru, můžeme – v závislosti na jednotlivých akademických tradicích - hovořit 

i o 2. polovině 19. až 2. polovině 20. století. Kandidát dále reaguje na diskuzní náměty 

v posudcích oponentů týkajících se jednotlivých dílčích pověstí a fám či jejich mediálních 



reprezentací a seznamuje komisi s jejich zařazením do své práce a katalogu, popřípadě jejich 

genezí a analýzou. 

Oponenti souhlasí s vystoupením kandidáta a jeho odpověďmi, pozitivně kvitují strukturu 

kandidátem zvoleného katalogu, jeho reakci na otázky z oblasti terminologie a rovněž se 

přiklánějí k dataci vzniku folkloristiky na počátku 19. století.  

Diskuse: 

Doc. Sochorová upozornila kandidáta na existenci fám již v období předcházejícím 20. 

století. Kandidát PhDr. Janeček odpověděl, že fámy samozřejmě představují „nejstarší médium 

lidstva“ a existovaly odnepaměti, ve své práci se okrajově zabývá jejich nezáměrnými fixacemi 

v četných literárních, chronologických a topografických dílech, včetně jejich poetickým 

uchopováním v období antiky; o badatelském, analytickém uchopování fám lze ale dle něj 

skutečně hovořit až ve 20. století, doc. Sochorová souhlasí. 

PhDr. Skupnik se táže na systém kódů použitých v katalogu a na konkrétní fámu nazvanou 

„Pavouk v kaktusu.“ Kandidát PhDr. Janeček stručně představuje funkci jednotlivých typů v 

katalogu a seznamuje komisi s daným narativem, který představuje mezinárodně rozšířené 

vyprávění, poprvé zaznamenané v 70. letech v severní a západní Evropě.  

PhDr. Skupnik se dále táže na potenciální zobecnění závěrů práce a zda získaná data 

nějakým způsobem vypovídají o současné české společnosti. PhDr. Janeček stručně představuje 

hlavní teze týkající se sociální a kulturní funkce současné české pověsti a fámy především 

v oblasti šíření etnických stereotypů, intolerance a jejich vlivu na informace ve sféře obchodních 

vztahů. Práce se dále zabývá kritickou prezentací základních teoretických modelů týkajících se 

jak geneze, tak diseminace současných pověstí a fám; v tomto smyslu považuje kandidát za 

přínosnou především dekonstrukci ekonomizujících a v první řadě biologizujících metafor při 

popisování šíření folklorních textů, jejíž nejnovější inkarnací je teorie memu Richarda Dawkinse, 

aplikovaná na současné pověsti a fámy především v anglicky hovořících zemích. 

         Doc. Tyllner dále upozorňuje na fakt, že základ folkloristické práce tvoří pracná heuristika 

a analýza velkého množství terénních dat, která jsou nutná k vytvoření každého katalogu, 

obhajovaná práce je toho dobrým příkladem, PhDr. Janeček souhlasí. 

       Jednotliví členové komise dále uvádějí příklady aktuálních a historických současných pověstí 

a fám z vlastní autopsie, kandidát u všech upozorňuje na jejich pozici ve svém katalogu a 



komentuje jejich mezinárodní kontext a období, kdy dle jeho výzkumů pronikly do ústního 

podání na našem území; většina zmiňovaných textů z 80. a 90. let 20. století byla dle kandidáta 

na našem území rozšířena již v polovině 60. let 20. století. 

vyhlášení výsledku tajného hlasování:  

Komise navrhla kandidátovi udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: Mgr. Michal Petrášek 

Podpis předsedy komise: 


