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I. Stručná charakteristika práce 

Jako základní výzkumný problém své dizertační práce si V. Beranská vytyčila otázku vývoje, 

kterým vlivem změn životního a společenského prostředí prošlo v průběhu různých etap 20. 

století lidové léčitelství v českých lokalitách rozmístěných ve dvou vzdálených, kulturně 

rozdílných oblastech bývalého Sovětského svazu: na Ukrajině (bodově i v Bělorusku, Rusku) 

a v Kazachstánu. Z této pozice hodnotí V. Branská léčebné postupy, léčebné prostředky a také 

úkony lidové magie užívané při nedostupnosti běžné lékařské péče. Lidové léčitelství 

představuje nejen jako ustrnulé praktiky předávané mezigenerační výměnou, ale také jako 

postupy reagující na nové situace a okolnosti (černobylská havárie), jako kreativní činnost 

lidových léčitelů i domácích léčitelek (matek, babiček, tet). Ve své rozpravě vychází  

z emických pozic respondentů, vybraných z řad reemigrantů. Svůj výklad zakládá na více než 

reprezentativním terénním výzkumu.   

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Hlavní přínos práce spatřuji v přístupu autorky ke studiu lidového léčitelství (neulpění na 

tradičním zaměření, které preferuje dokumentaci nad výkladem). Vidím ho i v jasné formulaci 

výzkumných otázek a kritické analýze dat získaných terénním výzkumem. Doceňuji aplikaci 

poznatků medicínské antropologie a především interpretační rovinu práce, i když hodnotím také 

neopominutelnou sumu shromážděných dat, s nimiž autorka pracuje a o něž opírá své závěry. 

K nim náleží i shromážděný soubor zaříkání, kterými léčitelé doprovázeli své úkony.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Předložená disertační práce se zabývá podobou a významem lidového léčitelství 

praktikovaného v lokalitách českých migrantů v bývalém Sovětském svazu. Opírá se o 

dlouhodobý terénní výzkum (2008-2016), o vzpomínková vyprávění, která vypovídají o 

zkušenostech tří generací českých emigrantů a váží se k různým etapám 20. století. Práce 

zohledňuje primárně „české lokality“ na Ukrajině a v Kazachstánu, tedy ve dvou oblastech, 

které se zásadně liší geograficky, kulturně i etnickou skladbou obyvatelstva – což autorka nejen 

konstatuje, ale také ve struktuře práce zohledňuje. Češi žijící na Ukrajině a v Kazachstánu se 

různí také dobou a způsobem usídlení (primární/sekundární migrace) a vzhledem k této 

skutečnosti i znalostí lidového léčitelství v českých zemích. Liší se i výchozím postojem k 

profesionální lékařské péči. Reemigranty z Ukrajiny a Kazachstánu, kteří se stali objektem 

výzkumu V. Beranské, pak navíc nespojuje ani čas návratu do českých zemí: z nichž prvý spadá 

do let po druhé světové válce (Volyň) druhý do počátku 90. let minulého století (západní 

Ukrajina) a třetí do dlouhého období let 1994-2007 (Kazachstán). V závislosti na době 
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„návratu“ se dotázaní respondenti odlišují i lety (a generacemi), po něž na území Ukrajiny a 

Kazachstánu ve 20. století kontinuálně žili, využívali praktiky „vlastního“ lidového léčitelství 

a přijímali inspirace z léčitelských praktik místního obyvatelstva (svou podstatou odlišných, jak 

autorka dokládá). Různí se tedy nejen zkušenosti lidového léčitelství, podmíněných dobou 

praktikování a místními tradicemi. Liší se také intenzitou paměti na ně. Této skutečnosti si byla 

V. Beranská vědoma, jak ukazuje struktura práce, v níž má své místo stručný nástin migrace 

Čechů do a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Dokladem je i zacílení výkladu na jiný časový 

úsek, v němž v obou regionech lidové léčitelství autorka sleduje a částečně také zohlednění 

jiných dílčích otázek. Rozprava o lidovém léčitelství Čechů usídlených na Ukrajině a 

v Kazachstánu tak představuje dva více méně autonomní celky.     

 

Vlastní rozpravu o lidovém léčitelství rozvrhla V. Branská do tří výkladových rovin. Prvou 

koncipovala jako vstup do problematiky lidového léčitelství. V ní podala základní informace o 

právním postavení léčitelství v ČR, vymezila pojmy diskurzu o něm. Především však nastínila 

klasifikaci lidového léčitelství v rámci medicínských systémů, představila obor medicínské 

antropologie v jeho základních paradigmatech, směrech a různých badatelských zacíleních. 

Tento oddíl, psaný velice srozumitelným a úsporným jazykem, je nosnou kapitolou předložené 

disertace.  

 

Pro teoretické východisko svého výkladu zvolila V. Beranská „soubor prolínajících se pohledů 

shrnutých pod označením kritická medicínská antropologie“. Přijala názor, že sociální a 

politické faktory nelze vyloučit z diskurzu o zacházení s nemocí a zdravím.   V rámci svého 

výkladu o klasifikaci lidového léčitelství v medicínských systémech pak vyzdvihla dva 

koncepty: cross-cultural a mono-cultural. Zde se již přímo dotkla otázky přístupu, který zvolila 

pro svůj vlastní výklad. Deklarovala, že se přiklonila „k etnologickému bádání vně i napříč 

kulturami využívajíce srovnávací perspektivy“. Možnost srovnání si připravila oddělením 

výkladu o lidovém léčitelství v českých lokalitách na Ukrajině a v Kazachstánu a pokusem o 

vedení tohoto výkladu podle vzájemně blízké osnovy, v rámci níž položila důraz nejen na popis 

a výklad léčebných praktik, ale také na magické rituály a jejich slovesnou část, na zaříkání.  

Tomuto dobře postavenému srovnání nastavila ovšem limitu: především orientací na jinou 

historickou etapu, a částečně také zařazením témat, která se míjela nebo jen okrajově dotkla 

základního tématu disertace (druhý a třetí výkladový oddíl). Postup v jednotě osnovy správný 

a jedině možný, v zacílení na určitou historickou etapu a okrajově související problémy daný 

volbou autorky.   

 

Otázkou, kterou si kladu, je pojetí komparace – přesněji významových rovin, které autorka 

chtěla srovnávat.  

V předloženém textu v oddíle věnovaném Čechům na Ukrajině jsem nalezla čtyři 

komparační linie. Srovnání léčebných prostředků a praktik je v disertaci vedeno: a) mezi 

českými usídlenci z volyňské a kyjevské oblasti a b) mezi praxí provozovanou na Ukrajině a 

po návratu v českých zemích. Vybrané transparentní léčebné postupy a prostředky (a také 

magické rituály) jsou pak sledovány také ve srovnání lidového léčitelství, které doložily 

vzpomínky respondentů, a které zaznamenala odborná literatura jednak (c) v jiných evropských 

oblastech bývalého Sovětského svazu, v Evropě i mimo tato teritoria, a jednak (d) v 

ohraničeném prostoru českých zemí. Obě tato srovnání jsou formulována vždy jako dílčí výklad 

k určitému tématu.  

Výklad o lidovém (alternativním) léčitelství v Kazachstánu je tematicky svébytným 

celkem (např. vstup přesídlených Čechů do obchodu s léčivy, pohřební zvyklosti). V rovině 

komparace V. Beranská zohledňuje některé léčebné postupy doložené u Čechů v obou 
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sledovaných oblastech. Stručný nástin příkladů využití magie pak sám o sobě dává čtenáři 

možnost poznat odlišnosti v duchovním nazírání a váze „nadpřirozena“ (větší u ukrajinských 

Čechů – pokud zde nehraje roli doba, ve které byla magie provozována a v léčebných postupech 

používána). Překvapivě je v komparační rovině zmíněna také „specifika lidového léčitelství 

ukrajinských emigrantů“ v Kazachstánu.  

Srovnání mezi lidovým léčitelstvím ukrajinských a kazachstánských Čechů v podstatě 

přináší pouze závěr disertace, v němž je transparentně zohledněna magie a její duchovní 

význam. Dominantní příčiny odlišení její podoby a přístupu k ní spatřuje autorka v lokálních 

kulturních tradicích, v klimatickém a geografickém prostředí. Zde již společenské poměry 

pomíjí. 

 

Veronika Beranská ve své dizertační práci řešila problémy lidového léčitelství u Čechů žijících 

ve vesnických lokalitách na Ukrajině a Kazachstánu. Zpracovala téma v současné české 

etnologické a antropologické literatuře málo studované. Svůj výklad opřela o rozsáhlý materiál 

shromážděný dlouhodobým terénním výzkumem. Prokázala znalost zahraniční medicínské i 

antropologické literatury, která se problematikou lidového léčitelství zabývá. Tyto poznatky 

využila při interpretaci získaných dat. Prokázala, že si dovede položit výzkumné otázky,  

shromáždit data k jejich řešení, tato data analyzovat, interpretovat a formulovat závěry.  

Zároveň měla odvahu neskrývat emocionální vztah k tomuto tématu, a přistupovat k němu 

z pozice praktické i filozofické.   

 

Podněty k diskusi při obhajobě:  

a) Jak lze charakterizovat základních odlišnosti v inovaci lidového léčitelství, která byla 

vyvolána krizovými situacemi na Ukrajině (jaderná havárie, její hospodářské důsledky) 

a v Kazachstánu (ekonomický propad). 

b) Jak lze zdůvodnit intenzívnější příklon k magickým praktikám u ukrajinských Čechů ve 

srovnání s Čechy kazachstánskými? Nejedná se o zkreslení dané časovým úsekem, pro 

který autorka shromáždila doklady?   

c) Lze doložit autorčin předpoklad, že absence vzpomínek na umírání a pohřeb ve 

vyprávěních ukrajinských Čechů byla dána vzájemnou blízkostí pohřební obřadnosti 

západního a východního křesťanství? Nebyla dána tím, že respondenti lidové léčitelství 

nespojovali s obřadností provázející umírání, smrt a pohřeb člověka?  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení prospěla. 

    
 

V Praze 8. 9. 2017      Mirjam Moravcová 
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