
Posudek oponenta na disertační práci Kateřiny Soukalové Proměna fámy v 

historicko-sociologické perspektivě. 

 

Předložená disertační práce se zabývá tématem nesporně zajímavým a i 

v současnosti, v době rozmachu nových informačních technologií a jejich 

možností, také aktuálním. 

Historicko-sociologická perspektiva umožňuje hlouběji proniknout do geneze a 

proměn pojetí, povahy, společenských podmínek vzniku, forem šíření a dopadů 

fámy i jejích širších sociálních souvislostí s formováním mínění jako významného 

faktoru společenských (zvláště mocenských a politických) vztahů a procesů. 

Autorka se ve své práci opírá o úctyhodný seznam odborné literatury, překlady 

dobových literárních zdrojů (Cicero, Hesiodos, Locke, Machiavelli ad.) i archivní 

materiály. 

Práce je logicky strukturována, každá část i práce jako celek jsou pak 

uzavřeny samostatnými shrnutími.  

První část představuje historický vývoj chápání pojmů (zvl. famy, opinia, fámy 

a další přímo či volněji souvisejících). Sleduje hlavní nositele, dopady a místo 

těchto komunikačních jevů v různých fázích historického vývoje od antiky přes 

středověk a renesanci. Klíčovou pozornost pak věnuje tomuto vývoji v procesu 

modernizace až do současnosti. Velmi zajímavé jsou kapitoly o pojímání této 

problematiky v antice, o proměnách během středověku a v renesanci.  

Nesporně přitom zaujmou také poukazy na zřejmé genderové rozdíly. Škoda, 

že stranou zůstalo hlubší zamyšlení nad úlohou žen ve formování famy, opinia i 

fám ve všech dějinných etapách. Vzpomeňme např. výraznou úlohu některých 

panovnic, matek panovníků a čelných představitelů významných rodů, vlivných 

žen „v zákulisí“ ad. 

V druhé části autorka podává přehled pojímání fámy, mínění a dalších 

informací, klevet, zvěstí, pověstí, legend, konspiračních teorií a dalších forem, a 

to v teoriích, výzkumech a především v psychologických a sociologických 

přístupech a interpretacích.  

V první i ve druhé části autorka usiluje, pokud to lze, o přesnější odlišení 

těchto různých forem obvykle ústně či neoficiálními tisky (dnes elektronicky) 

šířenými. 



Třetí část je věnována vybraným historickým událostem a s nimi spojeným 

různým podobám informačních toků, které tu proudí vedle toků oficiálních. Hovoří 

hlavně o pověstech, fámách, propagandě a kontrapropagandě i dalších formách 

utváření nálad i mínění obyvatelstva. Zajímavě rozebírá vznik a vývoj cenzury s 

jejími velmi rozpornými efekty na vědomí populace a formy šíření informací a 

jejich hodnocení. 

Autorka si pro svoji práci vybrala nesporně zajímavá období a události: ohlasy 

francouzské revoluce v českých zemích, fámy, propagandu (včetně speciální, 

zaměřené na nepřítele a jeho týl) a cenzuru v období první světové války, 

oficiální a neoficiální“ informace kolem měnové reformy v ČSR v roce 1953 a 

kolem výbuchu v Černobylu v roce 1986. Namísto závěru práce volí zamyšlení 

nad místem online médií v šíření fám a konspiračních teorií. 

Podle mého názoru si hlubší propracování zasloužily části věnované 

problematice davu a masy, zvl. postavy a klíčového díla (1895) G. Le Bona, které 

reflektovalo zejména francouzské revoluce 19. století a těžko je můžeme řadit 

k psychoanalytickému proudu. Za problematický pokládám i výklad 36% 

volebního výsledku KSČ v roce 1946 optikou „masové společnosti“. Ve výkladu 

ohlasů přípravy a vyhlášení měnové reformy pak méně informovanému čtenáři 

unikají hlavní příčiny znepokojení a mnohdy i radikálních reakcí na ni. 

 

Po formální stránce je třeba také říci, že se práce poněkud obtížně čte, čtenář 

se musí často vracet a ujasňovat si znovu zejména vztahy mezi různými 

podobami šíření a charakterem uváděných typů sdělení. 

Práce jako celek je velmi zajímavou informací o sledované problematice i 

solidní historicko-sociologickou analýzou. 

Přes uváděné výhrady práci pokládám za dobrý vklad pro sledování 

problematiky (de)formování názorů a mínění obyvatelstva a za cenný příspěvek 

v propojování historického a sociologického pohledu na společnost a její vývoj. 

   

Práci doporučuji k obhajobě. 
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