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„Obnova“ dávných poutních  tradic a masový  zájem o ně  se  v celoevropském měřítku  staly  jedním 
z projevů současné religiozity/spirituality; podle D. Hervieu‐Léger už není  jejím modelovým aktérem 
pravidelný  návštěvník  kostela,  nýbrž  právě  pélerin  (a/nebo  konvertita),  různé  formy  „moderního 
poutnictví“  by  šlo  dobře  zařadit  i mezi  spiritualities  of  life,  o  nichž  píše  Paul  Heelas.  Popularita 
(původně  náboženských  i  dalších)  poutí  přitom  v jisté míře  zasáhla  i  českou  společnost,  proto  je 
studium tohoto fenoménu nanejvýš potřebné. I na úrovni bakalářské práce je však třeba spojit osobní 
zájem,  u  autora  jasně  patrný  a  chvályhodný,  se  solidní  akademickou  prací  –  k tomu  v případě 
posuzované práce naneštěstí dochází jen částečně. 
Práce  je  logicky  rozdělena do  čtyř hlavních kapitol, z nichž první podává základní přehled o historii 
poutí,  druhá  explikuje  teoretická  východiska  práce,  třetí  seznamuje  s metodologií  a  technikou 
výzkumu a klíčová  čtvrtá  část přináší vlastní empirická  zjištění a pokusy o  jejich analýzu. Struktura 
práce a relativní délka  jednotlivých kapitol  jsou přitom zvoleny případně, každá z nich však vykazuje 
specifické  nedostatky,  způsobené  asi  především  nezkušeností  autora,  včetně  nedostatečného 
rozhledu  po  existující  literatuře.  V historickém  úvodu  postrádám  větší množství  prací  věnovaných 
českému  prostředí,  z teoretických  východisek  chybí  nejen  výše  zmíněná  Hervieu‐Léger,  ale  až  na 
jednu výjimku rovněž bohatá literatura k antropologii turismu, empirická část práce se mohla opřít i o 
analýzu  publikovaných  poutnických  reflexí  (např.  Vl.  Kaiser)  atd.  Absentující  rozhled  po  literatuře 
přitom autorovi citelně znesnadňuje práci, ani s citovanou literaturou však nepracuje zcela korektně, 
protože místy  jejím  autorům  připisuje  teze,  jež  pouze  (třebaže  souhlasně)  reprodukují  –  případ 
autora  tohoto  posudku  (pozn.  31  na  s.  23)  nebo D.  Lužného  (pozn.  37  na  s.  28),  heslo  z Velkého 
sociologického slovníku zase postrádá autora a stránkovou citaci (pozn. 21 na s. 13). 
Neměla‐li by „stručná historie českého poutnictví“ plnit roli „úvodní historické vaty“, musela by být 
hlouběji  kontextuálně  zakotvena,  výrazněji  zaměřena  na  české  prostředí  a  následně  analyticky 
využita.  K tomu  v práci  prakticky  nedochází,  text  je  spíše  naivistickou  excerpcí  malého  výseku 
historické  literatury. Autor přitom  nedokázal přesně odlišit  středověkou  a  raně novověkou poutní 
tradici (kupř. absence středověkých poutí z trestu, přecenění role mariánského kultu v tomto období, 
naopak chybějící zmínka o významu zemských patronů a lokálních kultů v raném novověku atd.). Od 
náboženských poutí není jasně odlišeno ani Máchovo putování (s. 11) a „národní pouti“ 19. a počátku 
20.  století,  chybí  podstatná  zmínka  o moderních  náboženských  „poutích“,  při  nichž  se  neputuje, 
v souvislosti s komunistickým režimem asi i slavné cyrilometodějské výročí 1985 (naopak není jasné, 
jaké  církevní  školy  tehdy  existovaly  –  jedinou  výjimku  tvořily  teologické  fakulty),  v případě 
Compostely nejde v současnosti jen o její slávu (s. 12), ale i „módní charakter“ atd. Žádné z těchto (a 
dalších) problematických míst výkladu přitom není z hlediska práce esenciální, hlavně však proto že 
celá kapitola tvoří analyticky dále nevyužitou „vatu“. 
V rámci teoretických východisek autor přesvědčivě ukazuje současné poutnictví jako jeden z projevů 
alternativní religiozity (s. 13‐14; případnější by ovšem v případě Halíkova a mého výkladu bylo dávat 
český ateismus do uvozovek, využít aktuálnější data ze sčítání lidu a v neposlední řadě uvádět věcně 
přesnější názvy církví – vše na s. 13), další motivy tělesnosti a přechodových rituálů však zpracovává 
jenom nedostatečně. Podobně  jako  již zmíněný turismus,  jenž by se mohl stát odrazovým můstkem 
pro  funkcionální  chápání  religiozity  (ale  stejně  tak  i  pro  další  typy  interpretací). Mimochodem:  J. 
Marečková označila Klub (nikoli Svaz, jak je uvedeno na s. 45) českých turistů za „necírkevní duchovní 
proud“ již na počátku dvacátých let minulého století! 
Rovněž metodologická východiska práce nejsou zcela jasná: autor kombinuje zúčastněné pozorování 
s účelovým výběrem malého vzorku respondentů, není však zřejmé, co a jak chce vlastně analyzovat. 
Přitom právě to by mělo tvořit základní výběrové charakteristiky respondentů a orientaci pozorování, 



případně  dalších  zdrojů  dat. V práci  je  tak  kupř.  kombinována  „individuální“  a  „kolektivní“  poutní 
tradice/zkušenost (s. 18‐19), ačkoli autor tuto distinkci následně analyticky využívá (s. 26n.), význam 
generových charakteristik je aprioristicky snížen na zájem putující žen o fyzické zázemí (s. 20; co když 
ženy  pouti  prožívají  jinak  než  muži?)  apod.  Prezentaci  a  následné  analýze  empirických  dat  by 
pomohlo  rovněž  uvádění  základních  charakteristik  (alespoň  věku  a  pohlaví)  respondentů  u 
jednotlivých citací, připojen by mohl být  i  jejich  seznam  s dalšími charakteristikami – nutno ovšem 
konstatovat, že autor se o nějakou analýzu na základě sociodemografických či dalších charakteristik 
respondentů vlastně ani nepokusil.  
Klíčová část práce spočívá proto ve výběru několika distinkcí (není jasné, zda na základě teorie nebo 
empirické  zkušenosti),  jimž  chybí  jakákoli  jednotící  linie a  jednoznačná kategorizace, krátce  řečeno 
metodologické  ukotvení.  Uvedené  distinkce  jsou  následně  ilustrovány  prostřednictvím  citací 
z rozhovorů, aniž je možné posoudit jejich relevanci, míru výskytu apod. Tyto „průhledy“ jsou přitom 
jistě  zajímavé,  v řadě případů nejspíš  i  relevantní, metodologické ukotvení  jim  však  chybí  a někdy 
postrádají i kontextuální znalost:  

• není mi kupř. zcela jasný rozdíl mezi poutí a „křížovou cestou“ (s. 26) – každá římskokatolická 
pouť je přeci svého druhu liturgií;  

• velikost,  uváděná  na  s.  28,  nebude  asi  „hlavním“  faktorem  aktérského  odporu  vůči  tzv. 
skupinovým poutím, stejně  jako na druhou stranu nelze o pár  řádek níž ze sociálněvědních 
pozic tvrdit, že poutník „není nikdy sám“, když je s ním Bůh nebo Prozřetelnost;  

• který křesťan by se ohradil vůči tvrzení, že Bůh je osoba (s. 35)? 
• kleč nemohla ve vyšších polohách nahradit původní  lesní porosty (s. 36), protože tak vysoko 

už opravdu nic jiného neroste; 
• proč jsou věřící hlásící se k hnutí Haré Kršna, kteří navíc docela jistě nenosí „sutany a šaty“  (s. 

39),  jednou  „následovníci“,  jindy  „členové“  a  ještě  jindy  „oddaní“  (s.  40),  a  proč  je  Kršna 
jednou transkribován česky a jindy „napůl anglicky“ (s. 40‐41)?    

• proč by  se evangelíci měli podílet na mariánském kultu a proč  jsou nazýváni  „heretiky“  (s. 
42)? 

Tyto  – místy  spíše  úsměvné  –  prezentační  lapsy  naneštěstí  odhalují,  jak málo  autor  do  kontextu 
studovaného  fenoménu pronikl, stejně  jako – v případě antropologických a dalších sociálněvědních 
teorií – chybějící srovnání tělesných aspektů poutnictví se zcela profánní pěší turistikou a další možné 
analytické a  interpretační postupy. Rovněž zajímavý případ recitace Máchových a Holanových básní 
jakožto svého druhu „náhrady náboženských textů“ (s. 45) zůstává analyticky zcela nevyužit, není ani 
jasné,  nakolik  jde  ze  strany  organizátorů  pouti  o  záměr.  Podobně  z vlastního  textu  práce  neplyne 
závěr o necírkevním náboženském charakteru poutí, „protože sféru božství zde vyplňuje  ‚příroda‘ a 
jsou  zde  patrné  odkazy  filosofie New  age“  (s.  45)  –  netvrdím,  že  jde  o  závěr  irelevantní,  naopak, 
analýza dat však měla sloužit k jeho doložení, což se ve větší míře nestalo, a v práci chybí dokonce  i 
teoretický rozbor zmíněné „filosofie New Age“.  
Po  formální  stránce  lze  práci  kromě  již  uvedených  problematických  citací  vytknout  časté  chyby 
v interpunkci a místy nesrozumitelné, šroubované věty (např. věcně správná, ale  jazykově nemožná 
věta na s. 13‐14). 
 

∗  ∗  ∗ 
 
 

Autor podnikl věcně zajímavý, z hlediska standardů akademické práce však zcela nedotažený exkurs 
do oblasti současného českého (náboženského) poutnictví. Lze ocenit provedení vlastního terénního 
výzkumu, i když jeho metodologické zázemí mělo k dokonalosti daleko, a výběrovou prezentaci jeho 
výsledků,  méně  již  prakticky  absentující  nebo  teoreticky  a  metodologicky  neukotvené  analýzy  a 
interpretace. Z těchto důvodů předloženou bakalářskou práci sice doporučuji k obhajobě, hodnotím 
nicméně pouze jako dobrou. 
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