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Problematika neformálně předávaných vernakulárních léčitelských praktik, terminologií 

autorky “lidového léčitelství”, patří na první pohled k “tradičním” tématům evropské 

etnologie (etnografie a folkloristiky, národopisu); tento dojem je dnes výrazný především díky 

soudobému mediálnímu zájmu o žítkovské bohyně, vyvolaný beletrizací této tematiky. Ve 

skutečnosti jde ale o téma v českých zemích (narozdíl např. od Slovenska či Polska) až 

trestuhodně badatelsky netknuté – až na výjimky v novější době absentují jak výraznější 

monografie na toto téma, tak dokonce i kratší odborné studie. O to více je třeba uvítat 

oponovanou bakalářskou práci Kateřiny Charlotte Lichý, která se této problematice věnuje s 

důsledností až nebývalou. 

 Dovedně napsaná rozsáhlá bakalářská práce (92 stran včetně příloh, 68 stran textu bez 

příloh) se vyznačuje solidní orientací v odpovídající odborné literatuře z oborů evropské 

etnologie, medicínské antropologie a medicíny (autorčinu rešerši zdrojů lze označit za na 

poměry bakalářských prací za nadstandardně pečlivou, citující např. i ty nejdrobnější texty 

Čeňka Zíbrta či absolventské práce), dobře nastavenou metodologií a citlivě provedeným 

terénním výzkumem (využívajícím především etnografické interview s 32 informátory), 

prozrazující jak zaujetí pro téma, tak osobní vazby autorky k terénu. Jádro práce tvoří 

prezentace regionálních léčebných postupů s důrazem na fytoterapii a léčbu běžných 

onemocnění, kombinovaná s představením místních lidových léčitelů působících převážně ve 

20. století (včetně jejich odrazu ve folkloru, což jako folklorista vítám); práce ale nepostrádá 

uvědomování si širšího chronologického, geografického a kulturního kontextu. Sympatické je 

její vědomé disciplinární zakotvení v moderně chápané evropské etnologii, tedy kulturně-

historické disciplíně navazující na tradiční národopisná zkoumání, kterou obohacuje přístupy 

soudobých sociálních, především antropologických věd – toto zakotvení se ukazuje jako 

nebývale vitální a především badatelsky plodné (především díky akceptaci starších bádání v 

této oblasti a kritickém dialogu s nimi, ale i akcentaci diachronní roviny v popisu a analýze 

zkoumaného fenoménu, který podle autorky prochází – a prošel – relativně dynamickým a 

především komplikovaným vývojem). 

      Posuzovaná práce dochází k jasně definovaným a ověřitelným závěrům, kterými jsou 

obecná charakteristika problematiky ve zkoumané oblasti, deskripce jejích specifik (místní 



léčitelé se zabývají třemi základními “léčebnými okruhy” – léčbou běžných nebo nepříliš 

závažných onemocnění, doplňkovou léčbou založenou především na fytoterapii, a “léčbou 

poslední záchrany” v situacích, kdy standardní biomedicínské postupym selhávají). Zajímavé 

je zachycení soudobého stavu těchto praktik, které synchronně využívají jak tradiční postupy 

(např. používání léčivých bylin) tak nové postupy získané např. stále častěji z internetu 

(ovlivněné i soudobým zájmem o alternativní, ekologické či trvale udržitelné přístupy), stejně 

jako současná sociální a kulturní pozice lidových léčitelů v dnešní společnosti. 

 Práce je doplněna dvojicí map, seznamem informátorů, příručkou pro interview s 

informatory, ilustračním přepisem rozhovoru s informátorkou, obsáhlým seznamem léčivých 

bylin, jejich charakteristikami a využitím (doplněnými o citáty z etnografických interview) a 

relativně obsáhlou fotografickou přílohou (11 fotografií pořízených během autorčina 

terénního výzkumu, rozdělených na fotografie lidových léčitelů a bylinářů a ilustrační 

fotografie zkoumaného terénu). 

 Po formální stránce je práce vysoko nad průměrem současných absolventských prací; 

je v pořádku po stránce formální úpravy (pouze přílohy by bylo zřejmě na místě oddělit od 

vlastního textu práce a takovým způsobem i nahrát do SISu), stylistiky i gramatiky 

(nepřesnosti jsou jen velice vzácné, např. “hemeroidy” – s. 87 posuzované práce). 

Bakalářská práce Kateřiny Charlotte Lichý je solidním, odborně fundovaným textem s 

kvalitně provedenou praktickou částí, která se v mnohém – spíše než bakalářské práci – blíží 

standardům prací diplomových. Poznatky získané při realizaci práce by bylo zajímavé v 

upravené podobě publikovat v některém z odborných periodik zaměřených na problematiku 

evropské etnologie, např. časopisu Studia Ethnologica Pragensia (SEP). 

 Z výše uvedených důvodů předložený text doporučuji k obhajobě s 

hodnocením výborně (1). 

 

 

 

 

V Praze dne 23. 5. 2017                     PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 


