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Téma doktorské práce Mgr. Veroniky Beranské je jednak tradiční svým zaměřením na 

lidové léčitelství, jednak originální vzhledem k výběru specifické skupiny respondentů. Navíc 

propojuje její farmaceutické a humanitní vzdělání. Autorka rovněž využívá nemalé výhody, 

kterou má jako spoluřešitelka grantu IAA700580801 – Identita a sociabilita migrantů z bývalého 

Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008–2011, 

AV0/IA). Práci ovšem dominuje vlastní výzkum, realizovaný v průběhu několika posledních let v 

ČR mezi přesídlenými krajany z Ukrajiny a Kazachstánu. Nepochybně nejzajímavější skupinou 

zkoumaného vzorku jsou „černobylští Češi“. Základní teoretický přístup, který autorka volí, je 

kritická medicínská antropologie (s. 54). 

Text je rozdělen na část teoreticko-metodologickou (prvních 25 stran), po které následuje  

historicko-etnografický exkurs, popisující českou kolonizaci vymezených oblastí na Ukrajině a 

částečně i v Kazachstánu a Rusku (s marginálními zmínkami o krajanské enklávě v kanadské 

Albertě) a následný přesun převážné části krajanů zpět do země původu, tedy České republiky. 

Tato část pokrývá 25 stran a na ni navazuje další teoretická partie, věnovaná terminologickým 

otázkám, biomedicíně a medicínské antropologii s příklady různých klasifikací (s. 54-63). Další 

text se pak zaměřuje na praktiky lidového léčitelství u zkoumaného vzorku přesídlených krajanů, 

přičemž prioritní je zájem o postupy ochrany zdraví po černobylské havárii.  

Vstupní část je psaná jazykem, který se žánrově blíží beletrii. Nemyslím, že by to bylo na 

závadu, jen tu hrozí nebezpečí, že se autor bezděčně vzdálí kritickému pohledu a může 

podlehnout emocionálnímu, spíš uměleckému vnímání zkoumaných jevů. Informace 

respondentů jistě mohou mít mimo jiné i  „poetický půvab vzpomínek“ a zaříkání nemocí má 

zcela nepochybně estetické kvality a formálně patří do lidové poezie, ale základní funkcí tohoto 

synkretického útvaru rozhodně není „zvukomalebnost“ a „poezie života“ (s.12). Nemyslím, že by 

to byl jen „skomírající plamen lidového folkloru“ (s.13).   

 U kapitoly „Vyhodnocení a interpretace získaných dat“ (s. 23-24) v první teoretické části 

práce jsem poněkud v rozpacích. Podle názvu bych ji očekávala v závěrečných pasážích, tady však 

jde o přiblížení metodologie výzkumu v kontextu medicínské antropologie a interpretace je jen 

odkazem na několik už publikovaných výstupů (včetně studií samotné autorky), které vznikly 

převážně v rámci výše zmíněného grantového projektu.  

   

Jádrem práce je výzkum lidového léčení-léčitelství. Literatura, ze které autorka vychází, je 

v podstatě anglosaská a česká, několik málo titulů od novodobých rusky píšících autorů vyšlo 

rovněž v angličtině. Jako teoreticko metodologický základ je to jistě v pořádku, ale je tady další 

velký komplex odborné literatury, který přináší řadu reálií, dokladů a interpretací z geograficky a 

kulturně bližšího prostředí. Chápu, že je zde jazyková bariéra, ale možná by nebylo na škodu věci 



tento fakt reflektovat a vysvětlit. Téma je středo a východoevropské. Anglicky píšící 

antropologové tento areál teprve objevují, zatímco je tu bohatá starší i nová ruská a také 

německá produkce (přinejmenším snad Dimitrij Konstantinovič Zelenin, Sergej Alexandrovič 

Tokarev a Eberhard Wolff).  

Určité problémy se objevují v terminologii (s. 54). Není jasné, jak jsou užívány základní 

pojmy. V názvu disertace i v klíčových slovech je uvedeno lidové léčení a v textu se hojně 

vyskytuje slovo léčba. Je (lidová) léčba synonymem v oboru běžně užívaného léčitelství? Čtenáři 

se místy zdá, že ano, jindy se naopak může domnívat, že léčitelství provozuje léčitel/léčitelka – 

definice, kdo konkrétně to je, chybí – zatímco léčbu může vykonávat prakticky kdokoli, kdo má 

určité povědomí o tradičních praktikách, sloužících ke zlepšení zdraví člověka nebo domácích 

zvířat(?).  

Tradice (s.54) je jistě v běžném životě u široké veřejnosti vnímána jako něco statického,  

neměnného, archaického, konzervativního, ale z odborného diskursu antropologického, 

etnologického i folkloristického je jasné, že není neměnná, naopak vykazuje relativně značnou 

flexibilitu.  

Naproti tomu vymezení jednotlivých skupin krajanů, se kterými autorka pracuje, je 

zvládnuto výborně, což celý text zkvalitňuje.  

Léčení-léčba-léčitelství našich krajanů je rozděleno do několika skupin (s.21): prostředky 

lidové léčby proti běžným potížím (v minulosti a současnosti); lidová léčba v pamětech 

současníků (vzpomínková vyprávění); lidová léčba v pamětech současníků (ritualizované praktiky 

a zaříkání); prostředky ochrany proti jadernému ozáření. Poslední skupina je pochopitelně 

nejzajímavější a nejcennější. Bylo by možné z pozice oponenta namítnout, že jednotlivé skupiny 

se ze značné části překrývají, že by bylo možné zvolit pro systemizaci jiná kritéria, ale to je bolest 

všech podobných členění a zde jde jasně jen o pracovní pomůcku.  

Materie, kterou autorka zpracovává, byla získána výzkumem mezi přesídlenými krajany a 

celkem očekávatelně se jedná především o fytoterapii, doplněnou některými živočišnými 

produkty, hlavně mléčnými. Mnohem větší roli než v domácí české léčitelské tradici hrají 

destiláty (je ovšem otázkou, zda tento aspekt nebyl staršími generacemi výzkumníků a autorů 

potlačován nebo ignorován, aby nedošlo k dehonestaci lidu – nositele národní tradice). 

V každém případě se však v domácím českém prostředí používalo mnohem méně baňkování a 

petroleje. O podobné porovnání a shrnutí autorka neusiluje, což není výtka, jen konstatování.  

Popis rituálních praktik musela autorka omezit na slovní doprovod, zaříkávání a „šeptání“, 

protože nic dalšího (např. modulace hlasu, gestikulace, nakuřování, zvláštní rekvizity, symbolika 

barev, čísel, přesně stanovená denní doba apod.) se v paměti respondentů nedochovalo.  

Nemyslím, že zaříkání je zde nahlíženo jen jako shora zmíněná poezie života, ale přece jen bych 

doporučovala větší důraz na jeho základní funkci, kterou je rituální rozkaz: nemoci, odstup od 

tohoto člověka! Tento imperativ je samozřejmě obalen synkretickou „slupkou“, která může 

využívat v úvodních a závěrečných formulích (křesťanskou) modlitbu a propojovat ji s bohatstvím 

lidových poetických prostředků (výborné doklady z 18. a 19. stol. shromáždil K.V. Adámek v Lidu 

na Hlinecku 1900).  Z textu navíc vyplývá, že zřejmě došlo k jisté transformaci, ve které se starší 

klasické zaříkávání proměnilo v tichou šeptanou formu, která má tendenci blížit se a splývat 

s modlitbou(?), tedy prosbou. Možná by stálo za to, v budoucnu se nad tím pozastavit. 



Zásadním přínosem práce je zachycení neprofesionálních medicínských praktik v extrémní 

situaci jaderné havárie. Tato část je zpracována velmi dobře a vedle adaptačních mechanismů je 

tu i psychologický a sociální kontext.  

Poněkud překvapivě v závěrečných partiích působí dvě subkapitoly: Vyvolávání deště 

(krajané v Kazachstánu) (s. 142) a Pohřební zvyklosti (s. 146). Obojí s lidovým léčitelstvím může 

souviset, ale s celkovou koncepcí práce příliš neladí. Navíc účast českých krajanek v obřadním 

přivolávání deště navozuje jasnou a nejen formální podobnost s katolickým a  pravoslavným 

prosebným procesím za vodu, jak se běžně praktikovaly ještě v první polovině 20. století.  

Pohřební obřad je pochopitelně vždy pozoruhodný jako poslední přechodový rituál 

v životním cyklu každého jedince, ale domnívám se, že struktura práce je konstruována jinak a 

tímto cyklem se nezabývá. Navíc si myslím, že, když už by zde něco z životního cyklu mělo být, je 

to mnohem víc těhotenství, porod, šestinedělí a péče o kojence, kde se lidové léčitelství tradičně 

angažuje a navíc většinu výzkumného vzorku tvořily ženy. 

Jazyková stránka práce splňuje nároky kladené na disertaci, i když, pokud bych měla zajít do 

podrobností, nedoporučuji užívat přechodníky a lepší by bylo držet se české kodifikované normy 

při přepisu textů z azbuky.  

Uvědomuji si, že posudek je hodně kritický, což se od oponenta ostatně očekává. Nemyslím 

si však, že je to jen kritika pro kritiku, snažím se většinou autorce navrhovat možná řešení a 

inspirace, které pochopitelně nemusí akceptovat.  

Přes všechny námitky jsem přesvědčena o tom, že předložený text splňuje základní kritéria  

stanovená pro disertační práci, a doporučuji ji k obhajobě s předběžným hodnocením prospěla. 

 

Praha 29.dubna 2017                                                                                        doc. Irena Štěpánová, CSc.  

                                                                                                                                   Ústav etnologie FFUK                           

  

 

  

 

 

 

 

  

  

      

      


