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                          OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Kateřina Soukalová: Proměna fámy v  historicko-sociologické perspektivě. Fakulta 

humanitních studií UK, Praha 2017, 182 s. 

 

 

Hned na začátku lze podotknout, že k posouzení byla předložena v mnoha ohledech 

výjimečná disertační práce. Především je třeba vysoce hodnotit výstižné vymezení jejího 

předmětu, jakož i výzkumných otázek a cílů.  Disertace se nevěnuje fámě staticky, nýbrž 

procesuálně, dynamicky: sleduje mimo jiné okolnosti, jak se tento fenomén historicky 

proměňoval. Dále si klade otázky týkající se představy o fámě a jejího vnímání veřejností. 

Vlastně jde sociálně-antropologicky vzato převážně o tzv. emický přístup, rozhodně ne 

etický.  Důsledně se přitom vychází z kategorií a představ aktérů jednání, příslušníků 

daných společenství, z jejich vlastního chápání a rozlišování.  

Kateřina Soukalová si je velmi dobře vědoma terminologických problémů souvisejících 

s fámou. Právě v úvodu doslova píše: „Tak se dostáváme k problému, že jednou je fáma 

slučována například s klevetou, jak to dělá sociální psychologie nebo kulturní sociologie, 

nebo je slučována s  městskou legendou, jak to dělá etnologie a folkloristika, nebo je 

slučována s konspiracemi a dezinformacemi, jak to dělají práce zvláště z politologické 

oblasti.“       

Při vymezení fámy by ale mohla vhodně zapadat i nějaká širší zmínka o tom, že by 

tento poměrně nestabilní útvar především v rámci ústního podání mohl obsahovat určité 

epické krystalizační jádro. Připustil bych také spíše větší než menší interference mezi 

fámou, pověstí a městskou legendou. Nevyloučil bych ani kulturní ambivalenci, to 

znamená, že může jít o něco „tak i tak“ zároveň. Tento status je koneckonců 

charakteristický rovněž pro žánr legendy, jak ve své práci osvětlil přední německý literární 

vědec Hans-Peter Ecker (srov. Die Legende. Kulturanthropologische Annäherung an eine 

Gattung, originál 1993). Pokud jde o personifikace, mohou se tu promítat i určité 

antropologické konstanty, jako například stereotyp obětního beránka. V tomto případě lze 

upozornit na známou publikaci strukturalisty René Girarda Obětní beránek (čes. překl. 

1997). Hodí se dodat, že Girard tvůrčím způsobem uplatnil klasický pojem miméze, resp. 

mimetické touhy jako vnějšího zprostředkování. Jinak bych se nebál  aplikovat při studiu 

fám dnes už zažitý pojem bricolage podle světově proslulého Clauda Léviho-Strausse. 

Bricolage znamená předně strukturální improvizaci, dále přesouvání referenčních rámců a 

v neposlední řadě záplatování. 

Pod vlivem své oborové, profesionální deformace bych mimo jiné uvedl, že od konce 

starověku do raného a pozdního středověku vzniklo ve zkoumané oblasti specifické 

mytofolklorní kontinuum s různými akcenty. Je tu potřebí taktéž  počítat  s  neustálými 

trasformacemi a aktualizacemi.  

Ukazuje se, že fámy mohou ovlivnit nebo vyvolat určité kolektivní chování. Funguje 

přitom i jistá mentální nákaza, když připomeneme klasika studia davu Gustava Le Bona. 

Fámy šířené ústním podáním zprostředkovávají a specifikují kolektivně sdílené představy a 

názory, podněcují sociální dynamiku. Do hry mohou vstoupit i nepravé osobnostní či 

kolektivní charakteristiky vycházející kupříkladu z dlouhodobých protižidovských, 

perzekučních stereotypů. Hlavně ve středověku se „zdokonalily“ kolektivní charakteristiky 

Žida jako lichváře a Žida jako neznaboha, k tomu přistupovalo obviňování Židů ze 

zneuctění svaté hostie, Svátosti oltářní, jakož i rituálních vražd. Právě zde by mohlo 

vzniknout další pole pro studium fám.   
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Zdůrazňuji, že uvedená disertace nezůstává jen u koncepce dobře známého Jeana-Noëla 

Kapferera, nýbrž mnohem podstatněji rozšiřuje pole působnosti na dlouhou řadu dalších 

badatelů. Počítá se například dosti známým autorem z poslední doby Cassem Sunsteinem. 

Tak třebas sociolog Kapferer se poučil ve studiu fám a svůj zájem v posledních dvou 

desetiletích úspěšně posunul do oblasti „buzz“ marketingu, což znamená záměrnou 

šeptandu v ekonomické oblasti,  v neposlední řadě se posunul na „strategic brand 

management“.  

Podtrhují, že autorčina práce je vhodně členěna na kapitoly a podkapitoly, v nichž se 

postupně podává vývoj konceptu fámy. Avšak není mi zcela jasné, proč není 

reprezentativní druhá část disertace „Fáma jako objekt vědeckého zájmu“ (s. 74 – 116) 

uplatněna jako vstup do problematiky studia těchto útvarů hned na začátku pojednání. 

Objevuje se až po konkrétních analýzách v  první části práce, nazvané „K historii 

zkoumaného problému“ (s. 12 – 73).  

Třetí část práce pak přináší „Studie k vybraným tématům“ : „Nebezpečné mínění lidu 

v době Velké francouzské revoluce v českých zemích“ (s. 118 – 129), „Fámy, propaganda 

a kontrola informací v době 1. světové války“ (s. 130 – 141) a „Fáma jako alternativní 

zdroj informací: dva příklady ze socialistického Československa“ (s. 142 – 156). Do svých 

úvah o fámě jako specifické expresivní formě tu autorka disertace z velké části zapojuje 

archivní prameny. Rozhodně stojí za zmínku, že sekundární literatura, z níž předložená 

práce čerpá, se v závěrečné části textu uvádí celkem na čtrnácti stranách.     

Určitě jako obzvlášť instruktivní se jeví poměrně krátká pasáž výstižně pojmenovaná 

„Namísto závěru: Online média jako šiřitelé fám a konspirací“ (s. 157 – 163). Zde autorka 

disertace upozornila na specifickou roli médií, tištěných a zejména online šířených.  

Ukazuje se, že internet v poslední době vytváří obrovský prostor pro šíření fám, 

dezinformací, konspirativních quasi-teorií apod. Bezpochyby by se mohla tato partie 

rozrůst do další kvalifikační práce.  

Shora uvedené připomínky nebo náměty nemají vliv na výsledný příznivý dojem 

z disertace. Kolegyně Soukalová se ve své vědecké činnosti zařazuje k výrazným 

nastupujícím badatelům v  oboru historické sociologie, konkrétně pak v oblasti studia fám.  

Přínosné je také to, že se jí podařilo zvládnout dosti rozsáhlou literaturu zvoleného 

předmětu z velké části v anglickém jazyce. Všechny analýzy a sumarizace přesvědčivě 

ukazují autorčinu úpornou snahu o holistický pohled, o postižení kulturních konfigurací a 

jejich sociálních funkcí. V neposlední řadě se autorka obecně profiluje či specializuje 

v oblasti studia ústní komunikace a performancí. 

 Celkově lze konstatovat, že Kateřina Soukalová ve své disertační práci plně osvědčila 

schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice. Prokázala, že je schopna na 

přijatelné úrovni teoreticky pracovat v příslušné oblasti studia a že umí získané poznatky 

interpretovat. Předložená práce je pečlivě provedena jak po stránce metodologické a 

teoretické, tak i praktické. Stylisticky je text velmi dobře zvládnut; je přehledný a čtivý.   

 

Závěr: Protože Kateřina Soukalová podala výborný badatelský výkon, práci lze přijmout 

jako vhodný podklad pro jednání komise, které by mělo vést k přiznání titulu Ph.D.  

 

 

            V Praze dne 21. března  2017               

                                       

                                                                          Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 

                                                                     Pracoviště historické sociologie, FHS UK      
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