
Príloha 1 Rozmiestnenie vedrovických neolitických lokalít s ohradeniami (Podborský a kol. 

2002, 10).  

 



Príloha 2 Schéma výzdobných motívov LBK [podľa Pavlů (ed.) – Zápotocká 2007, 66].  

 



 

Príloha 3 Schéma výzdobných motívov StK [podľa Pavlů (ed.) – Zápotocká 2007, 69].  

 

 



 

Príloha 4  Hlavné motívy maľovanej ornamentiky keramiky ľudu s MMK. 1-6, 8-13 fáza Ia, Ib; 7, 14 

fáza IIa (podľa Podborský a kol. 1993, 113). 

 

 

 



 

Príloha 5 Keramické predmety MMK. Rekonštrukcia Libora Baláka (http://www.anthropark.wz.cz). 

 

http://www.anthropark.wz.cz/


 

 

Príloha 6 Dotazník č. 1. 

 

 

DOTAZNÍK 

Archaické myslenie v súčasnosti 

 

Dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o spoluprácu na kvantitatívnom výskume. Dotazník je anonymný 

a jeho výsledky budú použité na spracovanie bakalárskej práce. 

 

Prosím Vás o dôkladné prečítanie a vyplnenie všetkých otázok. 

Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu a ochotu vyplniť nasledujúci dotazník. 

 

spracovateľka: Veronika Hýlová, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Pravěká a raně 

středověká archeologie, email: hylova.veronika@gmail.com 

 

 

 

I. ČÁST 

V nasledujúcej časti otázok označte krížikom správnu odpoveď. 

 

1. Myslíte si, že rozbitie zrkadla by Vám mohlo priniesť nešťastie? 

 

□  Áno 

□  Nie som si istý/á 

□  Nie 

 

 



 

 

 

2. Máte nejaký „rituál“, ktorý vykonávate pred dôležitou úlohou v snahe zaistiť si úspech? Napr. pred 

skúškou a podobne. 

 

□  Áno 

□  Nie, ale mával/a som v minulosti 

□  Nie 

 

3. Vlastníte talizman? T. j. predmet, ktorý Vám prináša šťastie. 

 

□  Áno 

□  Nie, ale vlastnil/a som takýto predmet v minulosti 

□  Nie 

 

4. Ako by ste sa cítili, keby Vás niekto preklial? 

 

□  Nebral/a by som to vážne, na prekliatie neverím 

□  Neprikladal/a by som tomu väčšiu váhu, ale cítil/a by som sa neisto 

□  Cítil/a by som sa zraniteľne a snažil/a by som sa kliatby zbaviť 

 

5. Veríte, že niektorí ľudia dokážu vidieť do budúcnosti? Napr. veštkyne, proroci. 

 

□  Áno 

□  Neviem 

□  Nie 

 

6. Klepete na drevo, aby ste niečo nezariekli? 

 

□  Áno 

□  Párkrát som to spravil/a, pre istotu 

□  Nie 

 

7. Myslíte si, že niektoré veci/niektorí ľudia Vám prinášajú nešťastie? 

 

□  Áno 

□  Je to možné 

□  Nie 

 

 



 

 

 

8. Veríte, že keď budete na niečo intenzívne myslieť, splní sa Vám to? 

 

□  Áno 

□  Je to veľmi nepravdepodobné, ale môže sa to stať 

□  Nie 

 

9. Myslíte si, že sny môžu mať hlbší význam? Napr. môžu pred niečím varovať. 

 

□  Áno 

□  Neviem 

□  Nie 

 

10. Veríte v možnosť komunikácie s mŕtvymi? 

 

□  Áno 

□  Neviem 

□  Nie 

 

II. ČÁST 

V nasledujúcich otázkach vyplňte prosím Vašu odpoveď do rámčeka alebo zaškrtnite správnu odpoveď. 

 

1. Pohlavie 
 

□ Žena 

□ Muž 

 

2. Vek 

 

 

3. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie? 
 

□  Žiadne 

□  Základné 

□  Stredoškolské bez maturity 

□  Stredoškolské s maturitou 

□  Vyššie odborné 



 

□  Vysokoškolské 

□  Postgraduálne 

 

 

 

 

4. Bývate v obci   

 

□  Do 3000 obyvateľov 

□  Od 3001 do 10 000 obyvateľov 

□  Od 10 001 do 50 000 obyvateľov 

□  Od 50 001 do 100 000 obyvateľov 

□  Od 100 001 do 500 000 obyvateľov 

□  Nad 500 001 obyvateľov 

 

 

 

Ďakujem  za Vašu spoluprácu pri vyplňovaní dotazníku a za čas, ktorý ste mu venovali. 

 

Veronika Hýlová



 

Príloha 7 Ukážka dotazníku s najvyšším skóre (zdroj: dotazníkový prieskum 2013). 

 

 



 

Príloha 8 Ukážka komentárov súvisiacich s archaickým myslením (zdroj: dotazníkový 

prieskum 2013). 

 

1. Myslíte si, že rozbitie zrkadla by Vám mohlo priniesť nešťastie? 

Pověra, v kterou věřím. 

Skôr na to neverím, ale nebudem to riskovať. 

Smůlu. 

Na každém šprochu…. 

Třeba na tom něco pravdy je, proč to pokoušet. 

Na 7 let. 

2. Máte nejaký „rituál“, ktorý vykonávate pred dôležitou úlohou v snahe zaistiť si úspech? 

Modlím se. 

Zakouřím si a pak jdu. 

Kúpeľ so sviečkami a hudbou. 

 Prosba Bohu. 

Všechny postupně ztroskotaly. 

Vykročit pravou nohou. 

3. Vlastníte talizman (t. j. predmet, ktorý Vám prináša šťastie)? 

Čtyřlístky, trsátko. 

Čtyřlístek na řetízek se jménem mého syna (Adam), dostala jsem ho od manži, když se syn narodil. 

Verila som v minulosti na jeho silu, ale keďže efekt nebol bohvieaký, tak teraz ho už nevyužívam, len 

keď si naň spomeniem. 

Prstýnek. 

Malý méďa jako přívěsek, který při testech mám v kapse či na stolku. 

Prsten po babičce. 

Desetník. 

Předměty od blízkých osob. 

Kaštan od přítele. 



 

Sedmilístek, který sem nosil v peněžence. 

4. Ako by ste sa cítili, keby Vás niekto preklial? 

Ačkoliv na to nevěřím, sama jsem již někoho proklet zkoušela. 

To by záviselo na okolnostech a osobě, která by mě proklela. 

Kletba v afektu je kletba v afektu. Pokud by to byl skutečný šaman nebo čarodějka, to bych brala 

vážně. 

Proklel bych ho/ji zpátky. 

Na ochranu mám amulet a vždy se to obrátí proti dotyčnému. 

Cítila bych se strašně, energie vyslovená, myslím, může ublížit – woodoo. 

5. Veríte, že niektorí ľudia dokážu vidieť do budúcnosti?  

Někteří se dokážu do toho vcítit, nehrají to. 

Spíše ne, ale nemam s tím zkušenosti. 

Kartáři. 

Určitě se jejich předpověď kolikrát vyplnila. 

Ano, ale je jich mizivě málo, určitě nevěřím, že je to každý, kdo to o sobě prohlašuje. 

6. Klepete na drevo, aby ste niečo nezariekli? 

Neklepu na dřevo, protože se má klepat na něco, co neshoří, aby to bylo trvalé (např. zuby). 

Na dřevo ne, ale například na zuby. 

Ze zvyku. 

Je to spíš zaběhlý rituál než skutečný obřad. 

Dřevo hoří, klepu na nehořlaviny. 

Klepu na železo nebo na zoubky. 

Síla slova. 

7. Myslíte si, že niektoré veci/niektorí ľudia Vám prinášajú nešťastie? 

Som o tom presvedčená. 

Při splachování na záchodě vždy sklopím prkýnko, když se to neudělá, prý to nosí smůlu… 

8. Veríte, že keď budete na niečo intenzívne myslieť, splní sa Vám to? 

Už mnohokrát se mi to splnilo… Pozitivní, ale i negativní věci. 



 

Pouze v negativním slova smyslu. 

Věřím, že když na něco intenzivně myslím, že to přivolávám a zvyšuju pravděpodobnost, že se to 

stane.  

Může být, zvláště pokud tomu ještě půjdu "naproti". 

Velmi - síla myšlenky. 

Věřím v sílu energií. 

Ano, mám s tím zkušenost. 

9. Myslíte si, že sny môžu mať hlbší význam? (napr. môžu pred niečím varovať) 

Např. když se mi vybaví něco z podvědomí, co jsem během dne viděla, ale neuvědomila jsem si to 

Mohou na něco upozornit. 

Několikrát se mi to, co se zdálo, stalo. 

Varovat ne, ale občas se mi stane, že uvidím něco, co už jsem viděl ve snu. 

Mám s tím zkušenost. 

Jistě, snažím se je vykládat i přátelům. 

10. Veríte v možnosť komunikácie s mŕtvymi? 

Věřím v tom smyslu, že mohu říct něco svým blízkým, kteří již nežijí, a oni mě slyší. Tzn. ne, že bych s 

nimi mohl komunikovat v tom smyslu, že bych já slyšel je. 

Snad to možné je, nezkoušel jsem, tak nevím. 

Ne přímo komunikace, ale napojení určitě. 

Mŕtvi môžu odpovedať, ak si to želáme veľmi silno a intenzívne, ale myslím, že len prostredníctvom 

životných situácii a zážitkov. 

Jestli nevěříte vy, tak si přijďte popovídat s mým dědou, který zemřel před pěti lety. Jako vážně, beze 

srandy - přestože je to anonymní. 

Maximálně jednostranná, živí k mrtvým. 

Nezničitelnost energie. 

11. Máte vžitú nejakú rutinu, o ktorej si myslíte, že pokiaľ ju nedodržíte, mohla by narušiť chod 
udalostí v budúcnosti? Ak áno, môžete uviesť príklad tejto rutiny? 
 
Cesta do práce určitou cestou. 

Musím spát jen na jedné straně postele, beru si konkrétní oblečení na některé události (např. určité 

tričko na fotbal, košili na zkoušku…). 



 

Některé věci např. opakuji třikrát. 

Bozkávam plyšovú žabu (ako žabieho princa) na symbol lásky. 

Např. vždy zkoušky píšu mou "propiskou pro štěstí", mám pocit, že to může ovlivnit mé výsledky. 

Káva z oblíbeného hrnku před výpravou do terénu 

Když nezatroubím na lesní roh před odchodem od své babičky, obávám se, že se jí podlomí zdraví. 

Pozitivní myšlení, kladné emoce, vyvarovat se zloby. 

Dávám drobné žebrákům. 

12. Cítite, že ste vnútorne prepojený s nejakým zvieraťom/vecou a že pokiaľ by sa niečo stalo 

tomuto zvieraťu/veci, pocítili by ste to aj vy? Ak áno, môžete uviesť toto zviera/vec a spôsob, ako 

sa toto prepojenie prejavuje? 

Lev, bráním teritorium. 

Můj pes, chováme se stejně. 

Domácí mazlíčci – morčátka. Např. v průběhu dovolené se mi zdálo, že člověk, který o ně pečuje, jim 

nemění vodu, a že má jedno z nich problémy se zuby, sen se po návratu z dovolené potvrdil. 

Jako malé se mi zdáli neustále dokola sny o vlcích a medvědech. 

Kocour - vždy vycítím, když čeká za dveřmi. 

Naše chalupa. 

Nevím, ale když se zranil můj pes, já to nevěděla. Byla jsem u známých, tam sem spadla ze schodů a 

zlomila si nohu. To, že se stalo něco i jemu, jsem zjistila až poté. 

13. Myslíte si, že pomocou poničenia/deštrukcie fotografie konkrétneho človeka mu môžete na 

diaľku nejako fyzicky či psychicky ublížiť? 

Nevím. 

Ne, ale i tak to dělám. Pro své vlastní uspokojení. 

Myslím, že spíše ne, pouze třeba panenkou woodoo. 

Možná ano. 

Víc pouhou myšlenkou. 

 


