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Úvod
Pojem rituálu v bČžném životČ nejþastČji spojujeme s þinnostmi, které se
pravidelnČ opakují a þasto mívají urþitý náboženský charakter. PĜi podrobnČjším
zkoumání však u pojmu rituál nalézáme i celou Ĝadu dalších významĤ a charakteristik.
SoudČ podle znaþného množství literatury a výzkumu v sociálních vČdách
(antropologii, sociologii, psychologii, etnologii atp.), jenž se rituály zabývají, jde
o téma, které je považované za významné.
Z historického hlediska provázely rituály lidstvo již od nepamČti. Je to dáno tím,
že rituály plní celou Ĝadu rozmanitých funkcí, které jsou pro život jednotlivce i celých
spoleþenství významné. Provázejí nás od okamžiku narození až do smrti v mnoha
každodenních þinnostech, fixují jistotu. Pomáhají nám pĜekonávat pĜekážky a krize
od tČch ménČ nároþných až po ty nejsložitČjší, stabilizovat se v novém prostĜedí, vrĤst
do dané spoleþnosti (socializace), pĜedávat „kulturu“, ujasnit si role a vztahy, umožĖují
a zlepšují komunikaci, atp.
Rituály jsou široce rozšíĜené a mĤžeme na nČ nahlížet nekoneþnou množinou
zorných úhlĤ. Jedním z možných zorných úhlĤ na problematiku rituálĤ je hledisko
historické. PĜi uplatnČní tohoto hlediska studujeme rituály ve vztahu k vývoji lidské
spoleþnosti a zamýšlíme se nad otázkami, jaké funkce pro jednotlivce a lidská
spoleþenství plní a jak se vyvíjí.
K jinému zornému úhlu na rituály dospíváme tak, že je sledujeme v rĤzných
þasových mČĜítcích. Lze tak rozpoznat rituály, jejichž pravidelnost souvisí
s periodickými jevy planetárního þi vesmírného pĤvodu (pravidelné stĜídání dne a noci,
stĜídání roþních období v dĤsledku obČhu ZemČ okolo Slunce, pravidelné stĜídání
„suchých“ a „vlhkých“ období v dĤsledku stĜídání sluneþních cyklĤ). NapĜíklad
v suchých obdobích provázely lidstvo rituály, které vzývaly pĜíchod dešĢĤ a prosily
vyšší síly (mocnosti) o ukonþení sucha, hladu, nemocí, atp.
Rituály pĜitom nejsou specifické jen pro lidi a lidská spoleþenství, nýbrž je
mĤžeme rozpoznat i u jiných biologických druhĤ. Ukazuje se, že nČkteré rituály jsou
determinovány evoluþním vývojem biologických druhĤ, zatímco jiné (v oblasti lidské

2

spoleþnosti) jsou dány zejména sociální interakcí a kulturními zvyklostmi. NapĜíklad
u tzv. sociálního hmyzu (vþely, mravenci,…), kde jednotlivci organizovanČ plní
rozmanité funkce, lze þasto rozpoznat opakované þinnosti, které danému spoleþenství
pomáhají v evoluþním boji o pĜežití. I u þlovČka mĤžeme jistČ nalézt nČkteré rituály,
které mají pĤvod pĜevážnČ evoluþní.
NapĜíklad výbČr partnera od nepamČti doprovázejí urþité rituály, u kterých
pĜi hlubším pohledu lze jasnČ rozpoznat jejich funkci pro zdravé fyziologické pĜežití
druhu (výbČr ženy podle krásy a výbČr muže podle fyzické síly jistČ souvisel i s projevy
fyzického zdraví a schopností zplodit zdravé potomstvo schopné pĜežití. PodobnČ se
zĜejmČ evoluþnČ vyvinula i schopnost rozpoznat vhodného partnera i pomocí urþitých
„chemických indikátorĤ“ (dle pĜíjemných þichových vjemĤ).
Jsou ovšem patrné také odvrácené a ménČ pĜínosné aspekty rituálĤ, kterými
mĤže být okolnost, že subjekt reaguje na danou vnČjší situaci þistČ mechanicky, strnule
a šablonovitČ, a rituál tudíž ztrácí svou pĤvodnČ pĜínosnou funkci a hodnotu pro svého
vykonavatele.
Jiným pĜíkladem jsou situace, kdy rituály ztrácí svou kladnou funkci, a to tehdy,
když podporují takové cíle a pĜedstavy spoleþnosti, které se ukazují jako
sebepoškozující þi dokonce zhoubné. To se v historii þastokrát pĜihodilo u rituálĤ
spjatých s diktátorskými režimy, kultem osobnosti, náboženským dogmatismem atp.
NČkteré z rituálĤ jsou zjevné, nČkteré naopak pĤsobí skrytČ a probíhají
v podvČdomí subjektĤ.

Cíl
1. Podat základní obecný pĜehled o rituálech, vymezit pojmy, význam, typy a funkce
rituálĤ
2. Zasadit potĜebu rituálĤ do þasového prostoru z hlediska vývojové psychologie.
3. KonkrétnČji pak identifikovat a popsat takové rituály, které lze chápat jako významný
zdroj psychické podpory
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Práce je tedy zamČĜena zejména na vztah mezi rituály na stranČ jedné a otázkou
poskytnutí psychické podpory na stranČ druhé. Problematika rituálĤ je dĤležitá zejména
v raném pĜedškolním období dítČte, kdy se tvoĜí a formují dĤležité rysy budoucí
osobnosti.
V prvé, obecnČjší þásti této bakaláĜské práce jsou

definovány a vymezeny

základní pojmy, význam a funkce rituálĤ, dále jsou naznaþeny typy rituálĤ a jejich
pĤvod. MĤžeme je odlišit na ty, které jsou dány zejména sociálním uþením od tČch,
které jsou naopak vysoce podmínČné genetikou a dČdiþností
Ve druhé þásti práce se zamýšlíme nad rituály z hlediska rĤzných mČĜítek
na þasové ose. Zejména z pohledu vývojové psychologie hlubší pochopení a sledování
rituálĤ u dítČte je významné z Ĝady dĤvodĤ.
Dávají pevný základ nejen pro „malé“ a „nenápadné“ každodenní a periodicky
se opakující þinnosti (napĜ. osobní hygiena, základní kulturní návyky pĜi jídle, atp.).
OvlivĖují totiž zásadnČ také napĜ. jazykové a vyjadĜovací schopnosti dítČte, jeho
schopnost empatie a cítČní, a obecnČ ty vlastnosti þlovČka, které mĤžeme oznaþit
pojmem „sociální inteligence“. Je známo, že podcenČní þi dokonce absence sociálního
uþení u dČtí v pĜedškolním vČku vede þasto až k jevu tzv. sociální deprivace, kterým se
podrobnČ zabýval napĜ. známý odborník v oblasti neurofyziologie prof. Koukolík 1.
Ve tĜetí þásti je vypracován a uveden seznam rituálĤ, které jsou charakteristické
pro nČkteré oblasti života.

Metody
Pro zpracování bakaláĜské práce byla použita metoda obsahové analýzy
dostupných materiálĤ z odborné literatury, knih uvedených v seznamu literatury,
informací uvedených na internetových stránkách
NČkteré z pĜedkládaných tezí a závČrĤ byly také ovČĜeny bČhem odborné praxe
v mateĜské škole s dČtmi ve vČku od tĜí do šesti let.
SamozĜejmČ byly zohlednČny i osobní zkušenosti autorky práce a to jak
z výchovy vlastních dČtí, tak i obecnČji z Ĝady osobních životních zkušeností.

1

Kniha Vzpoura deprivantĤ, KOUKOLÍK F., 2. vyd. Praha: Galén, 2006
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1. Vymezení základních pojmĤ

1.1

Rituál

Pojem rituál definuje PĜíruþní slovník nauþný2 jako „soubor církevních
obĜadních pravidel, popĜ. i obĜady samy“. Vychází pĜitom z lat. slova ritus, které znaþí
obĜad nebo též soustavu náboženských obĜadĤ. Je zjevné, že tato definice pojmu rituál
je velmi zúžená a nezachycuje celou Ĝadu možných významĤ tohoto slova, jak je
v dnešní dobČ chápeme nebo chápat mĤžeme. Celá Ĝada opakovaných þinností a vzorcĤ
chování, se kterými se bČžnČ v životČ setkáváme, bývá též pĜirozenČ spojována
s pojmem rituál, aniž se pĜitom jedná o þinnosti s náboženským obsahem.
ýeská verze encyklopedie Wikipedia3 definuje rituál takto: „Rituál (z latinského
ritualis = obĜadný) je zpĤsob chování založený na tradiþních pravidlech. Podle R. A.
Rappaporta je to ´posloupnost jednání, kterou si úþastníci nevytváĜejí na místČ sami´.
Pojem je velmi blízký pojmĤm obĜad a ceremoniál. Díky své opakovatelnosti slouží
rituál k upevnČní spoleþenské organizace a norem.
Rituály jsou souþástí kultĤ a náboženství. Psychologickou funkcí náboženského
rituálu je podpora a posílení náboženského cítČní: protože je rituál spoleþenský,
úþastníci se navzájem ujišĢují, že patĜí k sobČ a mohou se na sebe spolehnout. Rituál
mĤže vést až k extázi, k vytržení. To je podporováno hudbou, zpČvem, osvČtlením,
užíváním symbolĤ, vonnými kuĜidly apod.
Rituály nepodléhají úþelové racionalitČ, mohou však mít významné funkce
integraþní. Rituální chování - v pĜeneseném smyslu se jako ´rituální´ oznaþuje
v psychologii neodbytné opakování stereotypních pohybĤ, jimiž pacient nic nesleduje,
které mu však patrnČ pĜinášejí jakousi úlevu.“

2

Kniha PĜíruþní slovník nauþný, KOLEKTIV AUTORģ, Praha: NýAV, 1962

3

Wikipedie: OtevĜená encyklopedie: Rituál. [citováno 5. 06. 2008]. Dostupný z WWW:
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritu%C3%A1l&oldid=2363022

5

Uvedená definice postihuje pojem rituálu z širšího hlediska. Svazuje jej pĜitom
zejména s urþitou tradicí a opakováním. Je tedy zĜejmé, že takto chápaný pojem rituálu
souvisí s evoluþním vývojem lidské spoleþnosti. SouþasnČ je patrné, že aby rituál vĤbec
vznikl a udržel se, musí plnit v životČ jednotlivce i spoleþnosti urþitou prospČšnou
funkci.
Co mĤže být takovou funkcí? Rituál v ĜadČ praktických situací umožĖuje jeho
vykonavateli zbavit se nutnosti pĜemýšlet nad danou konkrétní situací a umožĖuje mu
použít nČjaký zjednodušený a stereotypní vzorec chování, s jehož pomocí danou situaci
zvládne a vyĜeší.
MĤže jít také o rituál, jehož funkcí nebo úþelem je, že svému vykonavateli
pĜinese urþitý pocit uvolnČní, bezpeþí nebo satisfakce, a to prostČ tím, že mu umožní
lépe a hloubČji se ztotožnit s daným spoleþenstvím, jeho cíli, zpĤsoby chování
a pĜedstavami. Tím se jednotlivec snadnČji integruje do dané spoleþnosti.

1.2

Zdroj psychické podpory

Lidé bývají v celém životČ konfrontováni s Ĝadou nesnadných, stresových,
nebezpeþných i beznadČjných situací: zkoušky a zápasy, obtížná rozhodnutí, nemoci
a úmrtí, války a katastrofy, ... ale i možnosti získat þi ztratit bohatství þi slávu, lásku þi
opovržení, atp. Pro zvládnutí takových vypjatých situací odedávna vyhledávají vše,
co jim mĤže sloužit jako zdroj psychické podpory a napomĤže v pĜekonání nesnází.
Nabízí se zde otázka: Z jakého dĤvodu je právČ v rituálech spatĜována pomoc
v uvedených situacích?
Jedno z možných vysvČtlení mĤžeme nalézt v následujícím þlánku: „Rituál
vzniká jako reakce jednajících osob na situace rozhodování nebo strachu, pĜiþemž pro
svou identickou opakovatelnost funguje jako stabilizátor chování. Je nástrojem, pomocí
nČhož dané spoleþenství udržuje a upevĖuje své normativní uspoĜádání a organizaci,
resp. pĜedstavuje komunikativní strukturu náboženského kultu. MĤžeme souhlasit
i s názorem, že rituály náleží k nejemotivnČjším epizodám lidského života.“ 4.
4

ýasopis Universitas, Rituály ve sportu, ALEŠ SEKOT, str. 8
6

Zde považuji za dĤležité zdĤraznit 3 momenty, ve kterých osobnČ spatĜuji
zdĤvodnČní potĜeby rituálu jako zdroje psychické podpory:
1. vznik rituálu jako reakce na situaci rozhodování nebo strachu
2. rituál jako stabilizátor chování
3. rituály náleží k nejemotivnČjším epizodám lidského života.
Autor zde vystihl spojitost mezi pojmy strach - emoce - stabilizátor chování.
Pokud þlovČk prožívá urþitou situaci, která vyvolává jisté pocity, snaží se na ni nČjak
reagovat a stabilizovat své chování. Dovoluji si tvrdit, že v tomto momentČ podvČdomČ
sahá k nČþemu, co má již zaužívané, nauþené, upevnČné. K tomu, co bylo vytvoĜeno
a vtisknuto do pamČti, napĜíklad ritualizovaným zpĤsobem chování.
VysvČtlení z jakého dĤvodu „patĜí k nejemotivnČjším epizodám“ a v þem tedy
spoþívá funkce emocí, mĤžeme najít u prof. Nakoneþného: „Všechny živé bytosti,
od vývojovČ nejnižších po vývojovČ nejvyšší živoþišné druhy mají vrozenou tendenci
zlepšovat své životní podmínky a vyhýbat se podmínkám, které život zhoršují. Proto
jsou vybaveny dvČma základními zpĤsoby chování, pĜibližováním se a vzdalováním,
které zajišĢují dosažení základních životních cílĤ (napĜ. nacházet potravu a vyhýbat se
nebezpeþí, þi ukonþit škodlivý stav vyvolaný nČjakým vnČjším vlivem, napĜ. bolestivým
podnČtem).
Dosažení žádoucí a vyhnutí se nežádoucí situaci zajišĢují u zvíĜat instinkty.
Ve vývoji savcĤ, zvláštČ primátĤ, byly však takové rigidní zpĤsoby spojení podnČtu
a reakce opuštČny a emoce vstupující mezi podnČt a reakci zajišĢují zamČĜení chování
na dosažení biologicky prospČšného a vyhnutí se biologicky neprospČšnému. SouþasnČ
umožĖují vČtší flexibilitu procesu uþení, neboĢ tvoĜí podstatu jeho základního þinitele,
zpevnČní.“ 5
Pokud bychom strach a s ním spojenou nejistotu zaĜadili mezi emoce nejvíce
nepĜíjemné, pak se zde nabízí vysvČtlení, že tČlo se snaží vypoĜádat se strachem
a nastartuje „obranné mechanismy“ jako prostĜedky k obranČ potlaþeného „Ega“
(pozn. poprvé popsala v r. 1936 psychoanalytiþka Anna Freudová ve své knize
Já a obranné mechanismy).

5

Kniha Úvod do psychologie, MILAN NAKONEýNÝ, str. 88
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Jedním z tČchto obranných mechanismĤ mĤže býti:„Ritualizace: když nČkdo
otrocky a pedantsky stále znova opakuje nČjakou Ĝadu úkonĤ, vybuduje si urþitý pocit
jistoty. PatĜí sem napĜíklad peþlivé oblékání, poþítání schodĤ, obĜadná manipulace
s cigaretami atd.“. 6
Rituál jako zdroj psychické podpory nabývá, dle mého názoru, v tomto kontextu
charakter prostĜedku þi možnosti, jak zvládnout strach a z nČho vyplývající stres.
V dnešní dobČ téma obsáhlé a již velice diskutované. Jde však o otázku, kdy je tento
prostĜedek bezpeþný, tudíž vítaný þi naopak nebezpeþný, kterému bychom se mČli
radČji vyhnout.
OdpovČć nám mĤže poskytnout následující rozbor v knize J. KĜivohlavého, kdy
autor shrnuje poznatky psychologĤ, kteĜí vČnují pozornost zpĤsobĤm, jak lidé Ĝeší
situace tČžkostí, problémĤ, konfliktĤ a krizí a pĜedkládá ustálené: „þlenČní zpĤsobĤ
Ĝešení životních obtíží do tĜí kvalitativnČ odlišných skupin:
1. Ĝešení problémĤ heuristickým zpĤsobem;
2. Ĝešení životních tČžkostí pomocí obranných mechanismĤ;
3. zvládání stresu pomocí souboru vhodných strategií.
Jak uvádí psychologický slovník autorĤ English a English, termínem Ĝešení problémĤ
(problem solving) se rozumí proces výbČru jedné z Ĝady alternativ, která vede
k žádoucímu cíli. PĜitom se pĜedpokládá, že jde o Ĝešitelnou problémovou situaci,
o situaci, k jejímuž Ĝešení existují algoritmy známé tomu, kdo pĜed danou situací stojí
a má ji Ĝešit.“ 7 a dále konkretizuje, že u heuristických zpĤsobĤ: „jde o úlohu, kterou
daný þlovČk Ĝešit umí, a tedy mĤže, že problém je Ĝešitelný. U dalších dvou zpĤsobĤ
obranných mechanismĤ a strategií zvládání životních krizí jde však o problém mnohem
tČžší, protože zde je problematická sama otázka Ĝešitelnosti problému, þasto
formulovaná jako ´Ĝešení neĜešitelných problémĤ´.“ 8
NeĜešitelnost uvádí jako spoleþný znak obranných mechanismĤ a strategií
zvládání stresu a naopak odlišnost uvádí jako jejich rĤzný vztah k realitČ: „Zatímco
obranné mechanismy jsou definovány jako ´iluzorní´, klamná, šalebná, iluzivní, matoucí
pojetí skuteþnosti a fantazijní þi neuskuteþnitelné zpĤsoby Ĝešení tČchto obtíží, jsou
6

Kniha PĜehled psychologie, HANS KERN,…et al., str. 67

7

Kniha Jak zvládat stres, JARO KěIVOHLAVÝ, str. 58-59

8

Kniha Jak zvládat stres, JARO KěIVOHLAVÝ, str. 59
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strategie zvládání životních krizí jednoznaþnČ definovány jako ty, které berou ohled
na realitu a respektují ji.“ 9
Poukazovat na odlišnosti v tomto duchu, by nás však mohlo vést k mínČní,
že všechny obranné mechanismy, tedy i již výše zmínČná a A. Freudovou popsaná
ritualizace, jsou pouze „nebezpeþné zpĤsoby zvládání stresu“. Jaro KĜivohlavý dále
uvádí, že: „Dnes najdeme v psychologické literatuĜe zhruba 40 rĤzných druhĤ
obranných mechanismĤ“ 10 a dále nČkteré z nejdĤležitČjších rozvádí, aby naznaþil, že jde
skuteþnČ o velké množství. Toto množství zpracovává pro zjednodušení do pČti skupin.
HovoĜí se zde stále o iluzorních zpĤsobech Ĝešení stresu a životních tČžkostí, kterým
bychom mČli Ĝíci „ne“ a vyhnout se jim.
V závČru kapitoly však naznaþuje, že to však není tak jednoznaþné: „ V životČ
mohou nastat situace, na jejichž zvládnutí - napĜíklad díky pĜekvapující náhlosti životní
krize - prostČ nestaþíme. Když se nČkdo dozví, že pĜi autonehodČ se zabil jeho syn,
žena, manžel, je to pĜíliš velká rána na to, aby byly ihned k dispozici správné zpĤsoby
Ĝešení. Zde mĤže pro první dobu pomoci napĜíklad popírání. Ne jako koneþné Ĝešení,
ale jako vhodný zpĤsob k pĜeklenutí doby, než se podaĜí sebrat dostatek sil k vhodnému
a správnému zpĤsobu Ĝešení takovéto tČžké situace.“ 11
Je jistČ tČžké odpoutat se v krátké chvíli od stresující situace. Avšak vČdomé
použití „svého, vytvoĜeného“ rituálu, pĜi kterém se naše myšlenky odpoutají a pĜeladí,
se mĤže stát, dle mého názoru, dalším z pozitivních a „bezpeþných“ obranných
mechanismĤ. Nabízí se zde dokonce prostor k pochopení funkce rituálu jako funkce
preventivní a to hned ve dvou fázích:
1. prevence ve smyslu rozpoznání stresového stavu a okamžitého vČdomého
zaĜazení rituálu k odstranČní napČtí a reakce organismu na stresovou situaci,
tzn. okamžitČ použít „nČco“, co máme již zažité a vyzkoušené a opakovanČ fungovalo
2. prevence vytvoĜením souboru rituálĤ jako souboru rozpracovaných technik
napĜ. meditace, vizualizace, imaginace - staronových metod navozování zmČn, pĜedstav,
postojĤ a pĜesvČdþení, tzn. opakovanČ je používat a zaĜazovat do každodenních þinností
9

Kniha Jak zvládat stres, JARO KěIVOHLAVÝ, str. 59
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Kniha Jak zvládat stres, JARO KěIVOHLAVÝ, str. 61
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Jiný pohled nám mĤže poskytnout pozoruhodná teorie psychosomatických
chorob významného þeského lékaĜe, akademika J. Charváta, kterou prof. Nakoneþný
uvádí ve své uþebnici takto: „Vychází z fenoménu psychického stresu a adaptace.
ýlovČk reaguje na psychickou zátČž mobilizací urþitých ´automatizmĤ´, které ji mají
odstranit; jsou to ´obranné mechanismy, které se vyvíjely k zajištČní pĜežití v dobČ
a ve svČtČ zcela jiném než je dnešní´, ale zĤstaly zachovány dodnes. Jednalo se v nich
o mobilizaci energie, kterou þlovČk musel vynaložit na útČk a boj, tedy na fyzické úsilí
(napĜ. pĜi ohrožení predátory). Dnes je však ohrožován spíše symbolicky, napĜ. ztrátou
spoleþenského postavení, prestiže, avšak reaguje na to onČmi prastarými mechanismy,
které se tak stávají funkþnČ neadekvátní: ´Co jsme zmobilizovali, nemĤže být ĜádnČ,
fyziologicky zkonzumováno…´ takže ´opakované duševní stresy musí nakonec
organismus poškodit, jak zbyteþným mobilizováním nespotĜebovaných energetických
zdrojĤ, tak neménČ zbyteþnými adjustaþními mechanismy.´ Jako základní þinitele
psychického stresu, které souvisí s prací, Charvát jmenuje - spČch, hluk, napČtí,
vzájemné vztahy mezi lidmi, nesplnČné termíny, nedostatek noþního odpoþinku, ztráta
biorytmu pĜi nepravidelných noþních smČnách, jednotvárnost a automatizace
u výrobních linek. Pak jsou zde ovšem i stresy vyplývající také ze sociálních konfliktĤ,
napĜ. manželských a jiných, z dehumanizace mezilidských vztahĤ, charakteristické
pro byrokratismus, z pocitĤ osamČlosti a cizosti okolního svČta a Ĝada dalších.
Zmobilizujeme-li pak ´slepé´ automatizmy smČrované k odstranČní tČchto stresĤ, ´dnes
už neúþelné, neprospČšné a nČkdy pĜímo škodlivé automatizmy vypracované pro fyzický
zápas, se zaþaly spouštČt i pro symbolické ohrožení´ a ´to má ovšem své dĤsledky´´ýlovČk pĜenesl stresové mechanismy, vypracované pĤvodnČ jen pro fyzické ohrožení
i do oblasti spoleþenské a symbolické´. ´Pány našeho psychismu jsou tedy stále ještČ
archaické mechanismy´.“ 12
Na závČr této kapitoly si položme otázku opaþnou, jaké typy rituálĤ naopak jako
zdroj psychické podpory sloužit nemohou.
Usuzujeme, že jako zdroj psychické podpory nemohou sloužit takové rituály,
kterým subjekt þi daná spoleþnost nevČĜí nebo takové, které nejsou navázány na naše
potĜeby a jednotlivec þi spoleþnost je vnímá neutrálnČ.

12

Kniha Úvod do psychologie, MILAN NAKONEýNÝ, str. 177
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1.3

Význam a funkce rituálĤ

Význam a funkce rituálĤ je naznaþen v následujících citacích: „Rituál tedy, jako
výrazná forma individuálního nebo kolektivního zpĤsobu chování, který je
standardizován, tedy založen na vnucených nebo tradiþních pravidlech, vystupuje jako
posvátný obyþej.“13 Z uvedeného vyplývá možný druh þlenČní rituálĤ na kolektivní
a individuální.
Ve vyspČlých spoleþnostech, tedy v kolektivním mČĜítku, dále uvádí autor:
„jejich funkcí bývá zpravidla obrana spoleþnČ jednajících jedincĤ vĤþi vnČjšímu
ohrožení, posílení stávajících osvČdþených norem þi praktik a na pĤdČ sportu zejména
oslavné ´ceremoniální vyjádĜení´ úspČšnosti, superiority, výjimeþnosti, úcty. Bývají
souþástí procesu pĜekonávání nejistoty v rizikových situacích ve smyslu posílení pocitu
bezpeþí. Antropologové zpravidla vymezují rituál jako chování aktivované setkáním
s vysoce riskantními situacemi ve smyslu fyzického ohrožení þi obavy pĜed neúspČchem
v rĤzných formách lidských aktivit. RituálĤm bývá pĜisuzována funkce úþinné sociální
kontroly schopností vyvolávat žádoucí postoje a motivace, navozovat stav pĜirozené
empatie a vstĜícné komunikace.“14
Naproti tomu vysvČtlení individuálního zpĤsobu chování mĤžeme spatĜit v této
práci: „PodvČdomí má rádo stereotyp, protože mĤže uplatnit své návyky. Proto úspČšní
lidé mají své rituály. Každodenní aktivity, které mají kromČ konkrétní, materiální
levohemisférové a logické þinnosti i svĤj malý duchovní rozmČr. Ten nám umožĖuje
lepší zamČĜení na prioritu, nadhled nad problémem i lepší kondici jako takovou.
Rituálem mĤže být cokoli - chování po probuzení, chvíle hlubokého pracovního
pĜemýšlení s šálkem kávy, procházka se psem v parku þi pĜírodČ … Navíc i do naší
západní kultury pronikly základy duchovních cest a mnoho lidí praktikuje relaxaci,
meditaci a další techniky, což pomáhá k osobní pohodČ i pracovní efektivitČ.“15

13

ýasopis Universitas, Rituály ve sportu, ALEŠ SEKOT, str. 8
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ýasopis Universitas, Rituály ve sportu, ALEŠ SEKOT, str. 8
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Jiný pohled na individuální rozmČr rituálĤ poskytuje následující práce:
„Až devadesát procent našeho jednání se Ĝídí zvykem, jen deset procent pĜedstavuje
volní jednání (k nČmuž je potĜeba vČdomé rozhodnutí a vĤle). Naprostou vČtšinu našeho
života Ĝídí náš autopilot, kterého jsme si sami naprogramovali a kterého stále mĤžeme
pĜeprogramovat.
Proþ tvoĜí zvyk tak velkou þást našeho života? Automatické jednání totiž
vyžaduje daleko ménČ energie, fyzické i psychické, než volní. Pokud bychom mČli vĤlí
ovládat celý svĤj život a stále se rozhodovat, jakou variantu zvolit ze všech možných,
nedostali bychom se poĜádnČ ani ke snídani. Proto je velmi výhodné co nejvíce
žádoucích þinností zautomatizovat a naopak nežádoucí zvyky zmČnit, pĜípadnČ je
nahradit vhodnČjšími.“ 16
Z výše uvedeného je patrné, že pokud si vytvoĜíme co nejvíce zvykĤ a ty
budeme pravidelnČ opakovat a vykonávat, tedy dojde ke zritualizování mnoha našich
þinností, uvolníme „ruce a mysl“ k dalším jiným þinnostem. Získáme vČtší þasový
prostor, pocit radosti, stability, bezpeþí a jistoty a další úkol zase zvládneme. Rituály se
stanou pro nás nepostradatelné, významné a budou plnit dĤležitou funkci psychické
podpory.
Rituál prakticky nelze odtrhnout od opakovaných vzorcĤ chování v jakékoliv
lidské þinnosti. Bylo by velmi problematické i rozvíjet odpovídající teorii, pokud by
studované jevy postrádaly urþitou opakovatelnost, pĜedvídatelnost a reprodukovatelnost,
tedy nutné atributy rituálĤ.

1.4

Typy rituálĤ

Rituály jako zdroj psychické podpory jsou v lidském spoleþenství pĜítomné
od nepamČti. Procházely celým životem þlovČka, urþovaly mu denní, roþní a životní
cykly. PĜíkladem rituálu spojeného s životním cyklem mĤže být i napĜíklad zavedení
matrik v prĤbČhu 16. stol., naĜízené Tridentským koncilem.

16
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Z tohoto zorného úhlu lze rozdČlit rituály do tĜí kategorií, z nichž každá obsahuje
své zástupné typy:
1. výroþní: konají se každý rok pĜibližnČ ve stejnou dobu – Vánoce,
Velikonoce, narozeniny
2. pĜechodové: týkají se jednotlivcĤ a zmČn v jejich spoleþenském postavení,
pomáhají jim zvládat životní zlomy, pĜechod z jednoho období života do jiného nebo
z jednoho místa na druhé, napĜ. svatba, narození dítČte, kĜest, obĜízka, biĜmování, bar
mikve, zásnuby, pohĜeb, maturita, promoce.
Spojení zmČny s rituálem zabraĖuje ztrátČ orientace. Kde takové obĜady nejsou,
dochází snadno ke ztrátČ identity. TémČĜ všechny mají stejnou strukturu v daných
spoleþnostech a dle podrobného þlenČní francouzského antropologa, religionisty a
etnologa Arnolda van Gennepa mají následující samostatné a na sebe navazující etapy:
a) odlouþení (jedinec je vytržen ze svého pĤvodního spoleþenského místa);
b) pomezní (pohybuje se mimo svĤj pĤvodní i budoucí stav);
c) pĜijetí, slouþení (je pĜijat a zaþlenČn do spoleþnosti ve své nové roli).
V jeho knize „PĜechodové rituály“ nacházíme další þlenČní na rituály
sympatetické, kontaktní, pĜímé, nepĜímé a pozitivní a negativní. „Sympatetické rituály
jsou ty, které se zakládají na víĜe v pĤsobení podobného na podobné, opaku na opak,
nádoby na obsah a naopak, napodobeniny na skuteþný pĜedmČt nebo bytost a naopak,
slova na þin. Kontaktní rituály se zakládají na materiálnosti a pĜenosnosti vrozených
nebo získaných vlastností na dálku. PĜímý rituál má okamžitou úþinnost bez zásahu
autonomního þinitele (prokletí, uhranutí atd.). NepĜímý rituál je jakýsi poþáteþní úder,
který uvádí do pohybu autonomní nebo zosobnČnou sílu nebo celou Ĝadu sil tohoto rázu,
napĜ. démona nebo tĜídu džinĤ nebo nČjaké božstvo, které zasáhnou ve prospČch osoby,
jež rituál provedla (zaslíbení, modlitba atd.). Pozitivní rituál je ten, pĜi kterém þlovČk
vykonává nČjaký obĜad, aby nČco ovlivnil, a rituál negativní je napĜ. tabu - zákaz urþité
þinnosti, aby se v jejím dĤsledku nČco nestalo.“ 17
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3. rituály se situaþní povahou: bývají provozované z dĤvodu nČjaké zvláštní
potĜeby
- odluþovací rituál - porod, který doprovázelo mnoho zvykĤ a povČr
- rituál oslavný - vyjádĜení vdČku vyšším silám (Bohu, …)
- rituál úcty - který posiluje vzájemné vztahy podĜízenosti
- rituál zmČny - kĜtiny, svatby, pohĜby
- rituál nebezpeþí - který má stmelující charakter
- rituál trestání - který posiluje platnost norem
- rituály Ĝeþové - formální zpĤsoby komunikace
a z tČchto skupin mĤžeme dále þlenit rituály napĜíklad do následujících podskupin:
- zdvoĜilostní rituály - pĜi interakci jedincĤ
- pracovní rituály
- moderní rituály - jídlo a nakupování
- stolové rituály - které hrají (hrály) dĤležitou roli v rodinném životČ
- degradaþní rituály
- krvavé rituály - rituální vraždy
- obČtní rituály
- pohĜební rituály - rozlouþení se zesnulým, se životem v jeho pĜítomnosti
- usínací rituály - podrobnČji viz kapitola 2.3
- atp.
Povšimneme si blíže napĜíklad rituálĤ zdvoĜilostních, pracovních, moderních,
stolových a degradaþních. Výše uvedeným rituálĤm krvavým a obČtním se v této práci
blíže vČnovat nebudeme.
První z nich, zdvoĜilostní, názornČ popisuje následující citace s názvem
´Neopovrhujme rituály´: „V prĤbČhu vČkĤ se ve spoleþnosti vytvoĜily základní
zdvoĜilostní rituály, které nám umožĖují zaþít proces sbližování s partnerem.
Už samotný pozdrav je obĜad, díky kterému se lidé cítí vzájemnČ blíže. Než pĜejdeme
k samotnému cíli setkání, následují þasto další úklony, pĜibližování, operace a manévry.
Podívejme se napĜíklad na obchodní jednání. Co všechno dČlají þlenové dvou
delegací, než zaþnou jednat? Podávají si ruce. ěíkají zdvoĜilostní fráze. Dívají se jeden
druhému do oþí a usmívají se. SpoleþnČ se usazují kolem stolu. SpoleþnČ si objednávají
nápoje u sekretáĜky. SpoleþnČ otvírají aktovky a šustí papíry. Celý ceremoniál
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pĜipomíná obraz pĜátelsky se oþenichávajících psĤ. ObČma stranám ulehþuje následující
jednání.
Kdy se pĜece jenom vyplatí rituály zavrhnout? Pokud þlovČk, se kterým máme
co do þinČní, jimi také opovrhuje. Tehdy nás spojí spoleþná konvence opovrhování
konvencemi.“ 18
U rituálĤ pĜi obchodním jednání v rĤzných zemích, zejména mimo Evropu, se
mĤžeme setkat s odlišností ve vnímání a dodržování rituálĤ. Jejich porušení
i z neznalosti mĤže vést až ke ztrátČ obchodu.
PĜíkladem toho mohou být rituální zvyklosti mužĤ v nČmecky mluvících zemích,
kteĜí pĜi sjednávání obchodĤ stále preferují jako obchodního partnera pouze muže.
Pokud vedou komunikaci se ženou, dodržují rituál pĜítomnosti jejího kolegy, se kterým
uzavíraný obchod potvrzují.
Jiný pĜíklad popisuje situaci použití rozdílných obchodních rituálĤ obchodníkem
Francie a Spojených státĤ: „kdy jeden francouzský obchodník pĜiletČl do Spojených
státĤ, aby tam dojednal koupi kanceláĜské budovy. Majitel se této budovy snažil zoufale
zbavit. Francouz to, dá se Ĝíci, cítil. Do Spojených státĤ pĜiletČl nČkdy o víkendu a hned
po svém pĜíletu majiteli budovy oznámil, že odjíždí pĜíští pátek. První kolo jednání bylo
stanoveno na pondČlí ráno. V tu dobu však byla schĤzka na poslední chvíli odvolána
a dohodnuta na odpoledne, jelikož francouzský obchodník zaspal. V pondČlí odpoledne
stejnČ pĜišel pozdČ a zaþal zeširoka vykládat o tom, jaké jídlo dosud ve Spojených
státech jedl a jak mu chutnalo (nebo nechutnalo), poþasí, kávu a hotel, ve kterém bydlí.
Zkrátka mluvil o všem možném, rozhodnČ však nezaþal jednat. Na konci schĤzky
svému americkému protivníkovi oznámil, že na úterý má naplánovanou návštČvu
pĜíbuzných a ve stĜedu ráno by si chtČl zahrát tenis. Ve stĜedu odpoledne se koneþnČ
dostavil pĜipraven vyjednávat, nicménČ šlo mu to asi jako ve zpomaleném filmu, þímž
svého protivníka pĜivádČl doslova k šílenství. PĜi jednáních ve þtvrtek se projevil jako
neoblomný a neústupný jednatel. V pátek ráno došlo k uzavĜení obchodu. Pro stranu
prodávajícího naprosto hrozného a strašlivého.“ 19

18

Kniha K sebedĤvČĜe krok za krokem, IVAN KUPKA, str. 29

19

Kniha Nebojte se odpovČdi NE, SAMFRITS LE POOLE, str. 164-165
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Jednání Francouze je ovlivnČno rituálem zdánlivé otevĜenosti Ĝíci o sobČ své
názory a pĜiblížit se protistranČ. Americký protivník používá rituálu jednat rychle a þinit
pro urychlení výsledku jednání velké ústupky. Výsledkem stĜetu obou obchodních
rituálĤ je sice realizace obchodu, ale na obou stranách s výsledkem prohra - prohra.
MĤžeme s jistotou Ĝíci, že výsledek neodpovídá mentalitČ žádného ze spoleþenství
úþastníkĤ a proto s nejvČtší pravdČpodobností nebudou již dále vzájemnČ obchodovat.
PĜi dobré znalosti obchodních rituálĤ jednotlivých komunit by výsledek stejného
jednání byl výhra - výhra, což je pro oba úþastníky výsledek obvyklý a oba by s velkou
jistotou obchodovali dlouhodobČ.
Z toho dĤvodu je velmi žádoucí seznámit se s rituály a zvyklostmi zemČ, kde
vedeme jednání, aby výsledky jednání byly podle zvyklostí ke spokojenosti obou stran.
Tím je vytvoĜen pĜedpoklad pro další úspČšnou spolupráci.
Pracovní rituály zámČrnČ rozvíjené a dodržované na pracovištích v rĤzných
organizacích nám v širším mČĜítku zprostĜedkovává následující pohled, ve kterém je
souþasnČ nastínČna jemná niance mezi zvyky, rituály a ceremoniály: „Zvyky, rituály
a ceremoniály jsou ustálené vzorce chování, které jsou v organizaci udržovány
a pĜedávány. Jako souþást organizaþní kultury napomáhají hladkému fungování
organizace, snižují nejistotu pracovníkĤ, vytváĜejí stabilní a pĜedvídatelné prostĜedí
a umožĖují pracovníkĤm vytváĜení vlastní identity.
PĜíkladem zvykĤ, které jsou v organizacích zažité, mohou být napĜíklad oslavy
narozenin þi vánoþní veþírky. Ty významnČ pĜispívají k integraci organizace a zejména
v malých firmách bývají proto cílevČdomČ organizovány. Dalším pĜíkladem mohou být
zvyky spojené s povýšením þi odchodem do dĤchodu (dárky, oslavy), usnadĖující
zmČny spoleþenské role a statusu pracovníka, nebo zvyky, uplatĖované pĜi Ĝešení
problémĤ (ustavení speciálních týmĤ, využití externích expertĤ), vedoucí k redukci
konfliktĤ apod.
Jsou-li zvyky zpĤsoby chování, které jsou v organizaci bČžné, zažité a pro ni
typické, rituály znamenají totéž, ovšem mají navíc symbolickou hodnotu. Odehrávají se
na urþitém místČ, v urþitém þase a zahrnují zpĤsoby chování, které jsou v organizaci,
v dané situaci a þase oþekávány. Jedná se napĜíklad o rituály zdravení (napĜíklad
pĜi ranním pĜíchodu do zamČstnání) þi komunikaþní rituály fungující pĜi setkávání
pracovníkĤ na rĤzných pozicích, jejichž prostĜednictvím je lidem dáváno najevo, jaké je
jejich místo v organizaci. NČkteré rituály jsou formalizovány a institucionalizovány
16

(pĜíkladem organizace, spojené s množstvím takových rituálĤ, je armáda). Rituálem
mĤže být rovnČž hlasování na poradČ, každomČsíþní referování prodejcĤ o situaci
v jejich regionu þi pĜijímání nového pracovníka do organizace. Rituály zabezpeþují
´zavedené poĜádky´ a posilují mocenské struktury.
Ceremoniály jsou peþlivČ pĜipravené slavnostní události konané pĜi speciálních
pĜíležitostech. Jejich význam spoþívá v tom, že pĜipomínají a posilují firemní hodnoty,
oceĖují úspČchy a oslavují firemní hrdiny. Jsou to v podstatČ oslavy kultury organizací
(Brown, 1995), zahrnující emocionálnČ pĤsobivé projevy a aktivity. PracovníkĤ þasto
zprostĜedkovávají silné zážitky a posilují jejich motivaci a identifikaci s organizací.“ 20
Ve vČtších organizacích jsou dokonce vnímány jako jedno z pojítek mezi
rĤznými kulturními vlivy profesí: „mĤžeme tak pozorovat specifika kultury úþetních,
kultury marketinkových pracovníkĤ þi tĜeba kultury informatikĤ. Projevují se
preferencemi urþitých zpĤsobĤ organizace práce, urþitými zvyky, rituály a þasto také
velmi specifickým jazykem.“ 21
Další, moderní rituál, bychom mohli spojit se vznikem velkých nákupních
center, které se stávají pro Ĝadu lidí jakýmsi chrámem konzumu a náhražkou jiných
aktivit. Lidé, kteĜí tento rituál praktikují, na jedné stranČ z nČj mohou þerpat urþitou
psychickou podporu (nakupování jim „dČlá dobĜe“), na stranČ druhé však jim hrozí
nebezpeþí stále vČtšího vzájemného odcizování. Rodina v zajetí takového rituálu mĤže
výraznČ oslabovat své vztahy navzájem, ztrácet prostor pro vnímání druhých
a schopnost empatie. DospČlí mají v hlavČ seznam vČcí, které jsou pro nČ v tu chvílí
nutné, což bývá velmi þasto v rozporu se seznamem vČcí, po kterých touží napĜíklad
jejich potomci. Dochází ke ztrátČ sounáležitosti a dopad na dČti mĤže vést, vedle
absence jistoty, až ke ztrátČ rodinné intimity.

Stolový rituál mĤžeme uvést na pĜíkladu z pohledu historického: pĜedobraz
posezení u ohnČ byl postupnČ nahrazen stolováním u stolu. StĤl nahradil ohništČ
a naplnil toto opakované jednání smyslem sounáležitosti, uvČdomČním si lidské
existence jako existence vázané na druhé a s druhými také sdílené. Pokud bychom však
20

Kniha Organizaþní kultura, RģŽENA LUKÁŠOVÁ, IVAN NOVÝ, str. 17-18

21

Kniha Organizaþní kultura, RģŽENA LUKÁŠOVÁ, IVAN NOVÝ, str. 28
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chtČli pokraþovat do dnešní moderní doby, musíme si nutnČ položit otázku:
Co nahrazuje rodinné setkávání a stolování dnes, v dnešní uspČchané dobČ?
V sociální studii Ervina Goffmana (1961) byl identifikován a popsán degradaþní
rituál: „Metodou zúþastnČného pozorování a rozhovorĤ s pacienty (Goffman se nechal
zamČstnat v psychiatrické léþebnČ jako asistent pro sportovní programy) sebral
množství údajĤ o praktikách, jimiž byli v té dobČ podrobováni pacienti v ústavní léþbČ.
Proces, bČhem nČhož byli pĜi vstupu do léþby zbavováni své obþanské identity
(odebrání osobních vČcí, ostĜíhání, pĜidČlení ústavního odČvu, pĜikázání lĤžka
ve spoleþné ložnici apod.), nazval Goffman degradaþním rituálem. Tím odstartoval
vlnu kritiky tradované psychiatrické péþe vrcholící v sedmdesátých letech…“ 22 S tímto
rituálem se mĤžeme setkat ve stejné nebo trochu pozmČnČné podobČ na mnoha místech
dodnes.

1.5

PĤvod rituálĤ

Jak bylo již výše uvedeno, lze vypozorovat, že hybnou silou mnoha rituálĤ bývá
urþitý strach þi obava z nČjaké mocné síly þi vlivu, která jednotlivce þi spoleþenství
pĜesahuje, ohrožuje þi kontroluje.
ProvádČné rituály pak mají této mocné síle þi vlivu vyjádĜit jistou úctu, pokoru
a oddanost, anebo mají napomoci se s touto silou utkat v zápase, jehož výsledek není
jistý.
Tak napĜíklad lidé již odpradávna museli pociĢovat úctu a bázeĖ pĜed
tajemstvím a nekoneþností vesmíru, a to zejména v suchých pouštních oblastech, kde
dojem z noþní hvČzdné oblohy je znásoben prĤzraþností atmosféry bez vodních par.
Mnohé civilizace starovČku rituálnČ uctívaly Slunce. NejznámČjší je rituální role
Slunce v náboženství starého Egypta – viz napĜ. faraon Achnaton. Není náhodou,
že také první ingrediencí stvoĜení svČta dle Genesis bylo svČtlo, které je souþasnČ
rituálnČ chápáno jako symbol pravdy, prozĜení i zdroj všech životních cyklĤ.

22

Kniha Základy sociální práce, OLDěICH MATOUŠEK a kol., str. 105-106
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Jindy jsou rituálnČ uctívány jako projev úcty, báznČ i pokory pĜírodní živly,
napĜ. v tradiþním japonském náboženství Šintó (šintoismus).
Jako zdroj psychické podpory fungují též rituály, spoþívající v opakování urþité
slovní formule – napĜ. mantry v budhismu. Pro nezasvČceného pozorovatele mĤže tato
forma náboženského rituálu pĜipomínat až obsedantnČ kompulzivní poruchu, o které se
níže zmíníme podrobnČji (viz kap. 3.8).
PĤvod nČkterých rituálĤ lze spatĜovat také v periodicitČ roþních období a výroþí,
spolu s urþitými náboženskými nebo historickými vlivy þi osobnostmi. PĜíkladem
mohou být zvyky, obyþeje þi rituály, které každoroþnČ doprovázejí Vánoce. AĢ již byl
oslavován „pohanský“ slunovrat, anebo „kĜesĢanský“ zrod Ježíše, lze v rituálu Vánoc
spatĜovat též prvek psychické podpory.

2. Rituály pro rĤzná mČĜítka þasové osy
2.1

Rituály související s periodicitou pĜírodních procesĤ

V pĜírodČ existuje mnoho periodických a opakujících se jevĤ na nejrĤznČjších
mČĜítcích þasové osy, od jevĤ mikroskopických, molekulárních a atomárních, až po jevy
na úrovni makroskopické i vesmírné. PovšimnČme si proto vztahu mezi rituály
a nČkterými jevy, charakterizovanými rĤznými škálami na þasové ose.
U mnoha rituálĤ je zjevná souvislost mezi jejich cykly a urþitou periodicitou
procesĤ našeho planetárního systému a obecnČji vesmíru. PĜedevším pravidelné stĜídání
pozemského dne a noci, dané otáþením ZemČ kolem její osy, jistČ souvisí s celou Ĝadou
rituálĤ, které nalézáme v lidské spoleþnosti, ale i u Ĝady jiných biologických druhĤ.
VČtšina vyšších organismĤ, a samozĜejmČ i lidé, stĜídají bČhem 24-hodinového
denního cyklu pravidelnČ dobu spánku s dobou bdČlosti a zvýšené aktivity. Je známo,
že spouštČcím mechanismem tČchto „spánkových hodin“ je u mnoha organismĤ
pĜedevším svČtlo.
S pravidelným uléháním ke spánku a pĜípravou ke spánku souvisí celá Ĝada
rituálu jak u lidí, tak i u zástupcĤ jiných druhĤ.
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2.2

Rituály související s evolucí

Evoluþní proces vybavil všechny biologické druhy urþitými schématy a pravidly
chování, které mu pomáhají v pĜežití a evoluþnČ se „osvČdþily“. Tyto vzorce chování
þi rituály jsou do znaþné míry již zakódovány v genetické výbavČ každého biologického
druhu a nejsou tudíž získané uþením.
ěada rituálĤ v prĤbČhu fylogeneze tzn. vývoje druhĤ organismĤ v historickém
sledu ve smyslu evoluþní teorie, z lidského života zmizela, jiným byly dány nové
obsahy a další, nové rituály vznikly.

2.3

Rituály související s vývojovou psychologií a životem

jedince
DĤvody proþ zkoumat rituály v souvislosti s vývojovou psychologií mĤžeme
najít v samotné podstatČ vývojové psychologie. Zabývá se totiž psychickým vývojem
jedince v þase, tzn. procesem, pĜi kterém se získávají urþité nové vlastnosti,
charakteristiky, postoje,… a také i rituály.
„Teprve tehdy, když víme, kde se dítČ ve vývoji nachází, mĤžeme také
interpretovat jeho rituály, které mohou být velice rĤzné. Nechápeme-li jejich význam,
mohly by být snadno odbyty jako hloupé zvyky, protože nevíme, oþ vlastnČ jde.“ 23
V dnešní uspČchané a pĜetechnizované dobČ mĤže velmi snadno uniknout
pozornosti rodiþĤ Ĝada dĤležitých momentĤ, pĜi kterých rituály hrají významnou roli.
Neznalostí, spČchem þi neuvČdomČlostí se základní rituály - berliþky pro pĜekonání
prvních situací - dČtem odmítají, nedovolují, potírají a dČti ztrácí potĜebnou jistotu.
Nastává kĜik, pláþ, vynucování si pozornosti, po nastartování negativních projevĤ dČtí,
vedoucích v ĜadČ pĜípadĤ až do jejich patologických forem. Zde je jeden z možných
momentĤ spuštČní negativního chování dítČte. NeporozumČní ve chvíli, kdy si zrovna
napĜ. chce hrát, matka spČchá k lékaĜi nebo do obchodu….

23

Kniha DČti potĜebují rituály, GERTRUD KAUFMANNOVÁ - HUBEROVÁ , str. 12
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MĤžeme tedy studovat potĜebu rituálĤ, kterou lze v konkrétních pĜípadech najít
pĜi vzájemné interakci mezi dítČtem, jeho matkou þi osobou, která o nČ peþuje a vnČjším
sociálním prostĜedím, atp.
Vycházíme pĜitom z dĤležitého poznatku fyziologie a psychologie, že rituály
od nejranČjšího vČku dítČte plní jedineþnou formativní funkci pĜi základním rozvoji celé
jeho osobnosti, pĜi vývoji jeho mozku a ovlivĖují sociální inteligenci subjektu bČhem
celého jeho pozdČjšího života. Z dĤvodu rozsahu pĜedkládané práce se zamČĜíme
podrobnČji pouze na stadia raného dČtství a dospČlosti. Ostatní období uvedeme pouze
okrajovČ.
Rituály zasahují dokonce i do prenatálního období, napĜ. spoleþný zpČv žen
urþených dítČti, rytmické tance rodiþek þi urþitá izolace ženy, aby mČla klid a duše
dítČte mohla nerušenČ pĜijít, apod. Již v prehistorické dobČ tČhotenské rituály
zahrnovaly tanec na rytmickou hudbu; a jsou dodnes praktikovány u polynéských,
afrických a asijských kmenĤ. V dnešní dobČ se i u nás mĤžeme opČt setkat
s praktikováním rituálních bĜišních tancĤ. Objevují se názory, že tČhotným ženám
pomáhají navázat niternou komunikaci se svým dítČtem. To mĤže mít údajnČ zásadní
vliv na optimální fyzický a psychický vývoj, na pocit potvrzení bezpeþí, na vznik
vzájemného „naladČní“ a vazby.
Úþinky tČchto praktik jsou však prozatím spíše hypotetické a nejsou dostateþnČ
vČdecky prozkoumané.
Období porodu a tČsnČ po nČm je spojeno s celou Ĝadou rituálĤ, které mají
ve velké vČtšinČ náboženský charakter nebo jsou propagovány v rámci moderních
praktik. Jako pĜíklad zde mĤžeme uvést zásadní pĜechodový rituál žen ve smyslu
fyziologického pĜechodu od tČhotenství k mateĜství. PĜináší velkou fyzickou i duševní
zmČnu a má vliv na veškeré systémy v tČle. Z dalších rituálĤ a spoleþného rituálního
chování partnerĤ mĤžeme uvést výbČr jména potomka, pĜítomnost otce pĜi vyšetĜení
matky ultrazvukem nebo pĜítomnost otcĤ u porodu, spoleþné aktivity a pĜípravy
pĜedporodní,

spoleþná

zmČna

životosprávy,

postupné

odmítání

zlozvykĤ

(napĜ. kouĜení), nakupování dČtské výbavy, zaĜizování dČtského koutku nebo pokoje,
þi o hledání vhodnČjšího bydlení, zaĜízení dovolené muže na den porodu i na pár dnĤ
po porodu, odvoz ženy do porodnice. Dnes jsou tyto drobné rituály již „oþekávány“
ženou rodiþkou nebo i porodním personálem.
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„Narození dítČte s sebou nese velké zmČny v každodenním životČ, které
leckterou matku pĜi vší radosti mohou pĜivést do potíží þi dokonce do krizové situace.
Aby lépe zvládla nové, tajemné období s neznámou bytostí, pomohou takové matce
rituály.“ 24
Okamžikem porodu nastává první kontakt s dítČtem, kdy je vedle hygienických
þinností, nejdĤležitČjší moment pro dítČ ale i matku (zejména prvorodící) rituál kojení.
Jeho pravidelnost a urþitý styl poskytuje dítČti vedle uspokojení nejzákladnČjších pudĤ
(dle hodnotového žebĜíþku psychických potĜeb þlovČka), pĜes sací

až po otázku

psychické podpory a bezpeþí. Pak následuje rituál odĜíhnutí, pĜebalování, neménČ
dĤležitý rituál mluvení na nemluvnČ, koupání a usínání. Zde bychom mohli zdĤraznit
dĤležitý a v dnešní dobČ hodnČ zavrhovaný rituál usínání novorozencĤ zavinutých
v peĜince. MĤžeme jej nazvat jako první usínací rituál. Proto dítČ, které bylo celou dobu
zvyklé na stísnČné prostĜedí v matþinČ dČloze, je dĤležité navázat na tento rituál, který
mu poskytuje stejnou, resp. podobnou polohu, teplotu a jistotu. Lehþeji usíná klidným
spánkem. Není „vrženo“ násilnČ do prostoru, stresováno a neurotizováno nezvyklou
novou situací.

Již od nejútlejšího dČtství je právČ otázka nastavení a dodržování,

resp. pokraþování „rituálního“ Ĝádu, tou zásadní otázkou pro zdravý vývoj a psychickou
podporu.
„Pozorujeme-li dČti, které ještČ mají mnohem blíže k nevČdomí a k citĤm než
dospČlí, uvidíme, že naprosto samozĜejmČ svým vlastním zpĤsobem pČstují rituály.
Musíme jim pouze ponechat volnost a nezakazovat jim jejich jednání proto, že nám
pĜipadá nesmyslné. To jsou rituály, které se objevují naprosto spontánnČ.“ 25
„ Rituály matky by mČly mít v prvním roce života dítČte následující úþinky:
prohlubuje se vztah matka-dítČ; první odpoutání probíhá lépe; skrze vlastní zážitky
dochází dítČ k vlastním rituálĤm“…Uvećme pĜíklad, na kterém uvidíme, „jak brzy
mĤžeme u kojencĤ poznat náznaky rituálĤ …Jeden chlapec prožil velice tČžký porod,…
a po úspČšném oživení byl nČkolik dní odlouþen od matky. Navzdory všem tČmto
nepĜíjemnostem chlapec prospíval a po dvou týdnech mohl byt propuštČn domĤ.
PĜi usínání si vždycky tiskl pČstiþku na tváĜ. Už ve stáĜí jednoho mČsíce se mu podaĜilo
uchopit gázové obinadlo, které leželo na polštáĜi, a pĜitisknout na tváĜ, a jen takto
usínal. HadĜík, který zpoþátku potĜeboval pouze k usínání a byl dĤležitým pĜedmČtem
24

Kniha DČti potĜebují rituály, GERTRUD KAUFMANNOVÁ - HUBEROVÁ , str. 13

25

Kniha DČti potĜebují rituály, GERTRUD KAUFMANNOVÁ - HUBEROVÁ , str. 10

22

tohoto rituálu, byl i dalších nČkolik let používán jako útČcha v obtížných situacích
a nahrazoval i oblíbené plyšové zvíĜe. Vždycky byl používán stejným zpĤsobem,
vždycky byl stejnČ držen. Problémy nastávaly, když se þasto špinavý a ponČkud
zapáchající hadĜík musel vyprat. Chlapec si pak svĤj pĜedmČt útČchy nepoznával
a propadal strachu. Po dlouhém domlouvání a nČkolikerém zmuchlání v ruce jej chlapec
opČt akceptoval. Nevíme, jak dítČ ke svému hadĜíku pĜišlo a nevíme ani, jak byla
vybavena místnost, ve které jako novorozenec pobýval. Víme ovšem, že pro matku byla
gáza velmi dĤležitá. Malý nikdy nesmČl být brán do náruþí bez tohoto kusu látky.
Na tomto pĜíkladu se ozĜejmuje, jak si dítČ už velmi brzy volí nČjaký objekt jako svého
utČšitele nebo prĤvodce, který oceĖuje i matka. Matka udČlala z tohoto hadĜíku vlastní
pĜedmČt rituálu, na který se dítČ upamatovalo a který samo používalo pro své rituály
pĜi usínání a pĜemáhání strachu. 26
U dČtí pĜedškolního vČku pĜibližnČ od tĜetího roku mĤžeme pozorovat již Ĝadu
vČdomých rituálĤ, souvisejících s pĜechodovým obdobím vstupu do MŠ. Tyto poznatky
byly zjištČny také pĜi vykonání odborné praxe autorky této práce v mateĜské škole
v BrnČ.
V režimu mateĜské školy je nastaven režim postupného pĜivykání nejprve
nČkolik hodin, pozdČji se délka prodlužuje. Zpoþátku za pĜítomnosti jednoho z rodiþĤ,
pĜi kterém vzniká rituál louþení, rituál „kĜížku na þelo“, rituál setrvání u dveĜí až
do odchodu, rituál mávání dítČte z okna, rituál velkého louþení a „pusinkování“
(10 a více), apod. DČti se snaží zámČrnČ protahovat þas pĜítomnosti dospČlého. Rituály,
kterými dČti své rodiþe až „citovČ vydírají“, mohou narĤst i do znaþných rozmČrĤ.
Pro pĜíklad uvádíme rituál pozorované dívky, která po vyþerpání všech možností
pĜi pĜevlékání, opakovaných návštČvách toalety až pĜedstírání zvracení, nutila svou
matku setrvat v MŠ a oddalovala tak její odchod. U jiných dČtí byl pozorován napĜíklad
rituál sednutí na klín, mazlení se s uþitelkou, než se zaĜadily k ostatním dČtem a zapojily
se do her. Jiná pozorovaná dívka mČla rituál „šĢávy“, kdy si vynucovala láhev s pitím,
bez které se odmítala uklidnit.
Po skonþení her mají dČti zaĜazen rituál úklidu hraþek, kdy je pouštČna stále
stejná relaxaþní hudba (nahrazuje slovní pĜíkazy a pokyny). PĜi ní se dČti uklidní,
lehnou na záda, zavĜou na chvíli oþi a pak jdou sklidit hraþky na své místo. Následují
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rituály pĜed a po jídle (mytí rukou, þištČní zubĤ) a pĜíprava ke spánku. K usínacím
rituálĤ patĜí þetba nebo poslech pohádky þi spánek s oblíbenou hraþkou.
BezprostĜednČ po skonþení her nebo jiných þinností je dán dČtem prostor
pro vyjádĜení svého názoru, který napomáhá rozvoji osobnosti, sebeuvČdomČní
a prosazení se. Je nazván jako tzv. komunitní klub (dČti vyjadĜují své pocity), diskusní
klub (dČti slovnČ hodnotí, co se jim podaĜilo nebo nepodaĜilo) þi kreativní klub
(pro rozvoj tvoĜivosti). V denním programu je zaĜazeno co nejvíce pohybových her,
pro správný psychomotorický rozvoj, a dČti mají možnost þasto výbČru svých
oblíbených þinností - kreslení, cviþení, zpívání (konstruktivní, didaktické a pohybové
hry), þímž se respektuje individualita. Zde je možné pozorovat velké množství drobných
rituálĤ dČtí, které mají snahu inklinovat k osvČdþeným þinnostem. Je zde patrný také
velký rozdíl mezi þinnostmi nejmenších tĜíletých dČtí, které se musí nauþit „si hrát“
a mezi dČtmi šestiletými, které již mají zaĜazeno hodnČ þinností vedoucích k úspČšnému
zvládnutí pĜechodu do školy (Ĝíkanky zpamČti, kresby…).
Na otázku, položenou jedné z uþitelek, zda je v dnešní dobČ dáván vČtší prostor
individualitČ dČtí a jejich rituálĤm pĜed vnucenými kolektivními rituály, bylo
odpovČzeno, že praktikování rituálĤ je spojeno s vČkem a délkou pobytu v mateĜské
škole. Na poþátku pobytu u nových dČtí je možné pozorovat vČtší individualitu
a rozmanitost návykĤ a rituálĤ, na konci pobytu u pĜedškolních dČtí je tendence
dodržovat více kolektivní rituály a pĜesný Ĝád.
ProstĜedí mateĜské školy je jedno z velmi dĤležitých míst, kde se dbá na tvoĜení
správných návykĤ, z nichž se pozdČji stávají rituály.
„Rituály v tomto vČkovém období by mČly být prospČšné zejména: v postupném
odpoutávání od nejbližších kontaktních osob; v nacházení nových kontaktních osob;
v lepším zvládání strachu; v pĜizpĤsobování se skupinČ vrstevníkĤ; ve zvládání
oidipovské problematiky; v rozvoji pozitivního vnímání sexuální identity; v rozvoji
vnímání reality, nezbytném pro školu.“27
V období školní zralosti se napĜíklad vedle rituálĤ usnadĖujících domácí
pĜípravu na vyuþování a rĤzných individuálních rituálĤ, vyskytují i rituály ze školního
prostĜedí, provádČné uþiteli a vychovateli ke zvládnutí pozornosti þi nekáznČ žákĤ.
V období puberty „smysl rituálĤ spoþívá: v nalezení vlastní identity; v poznání
svého nadání, silných a slabých stránek; v odpoutání od rodiþĤ, od rodiny; v tom, že se
27
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jedinec stává dospČlým, svéprávným þlovČkem; v nalezení pocitu sounáležitosti
k nČjakému novému spoleþenství; ve zvládání strachu, protože každý z tČchto krokĤ
znejišĢuje a nahání strach.“ 28
„Kojenci od narození potĜebují pevný denní režim a rituály, které je uklidĖují
a umožĖují jim lépe se orientovat. DospČlí si rituály a zvyky mohou vytvoĜit, na rozdíl
od dČtí, sami.“ 29
Rituály dospČlého jedince a návod pro jejich praktické vytvoĜení a užívání velmi
pĜehlednČ popisuje autorka knihy Life management: „PodobnČ jako mĤžete rozvíjet
schopnosti a dovednosti, mĤžete pracovat i na svých vlastnostech. Jestliže jste
od pĜírody nesmČlí nebo naopak agresivní, mĤžete se pravidelnými rituály snažit tyto
vlastnosti potlaþit. Sedm životních oblastí - rodina; pĜátelé; profese; finance; duchovno;
fyzická kondice a zdraví; intelekt a kreativita. V každé z tČchto oblastí si stanovte cíl,
kterého byste chtČli dosáhnout v horizontu jednoho roku, a rozmyslete si, jaké rituály by
vás k nČmu mohly zavést....PĜi stanovování rituálĤ a cílĤ dodržujte princip SMART
Rituály a cíle by mČly být:
S pecific = specifické v množství, kvalitČ a þase;
M easurable = mČĜitelné;
A greed = odsouhlasené;
R ealistic = reálnČ dosažitelné;
T rackable = sledovatelné.
Pokud chcete napĜ. zaþít s pravidelnou chĤzí, stanovte si rituál: Každé pondČlí,
stĜedu a pátek odpoledne ujdu v lese 4 kilometry nejdéle za hodinu. Takto formulovaný
cíl splĖuje všechna kritéria.“ 30 Na konci knihy v pĜíloze mĤžeme najít ještČ návod, jak
sledovat jeho dodržování. Podobným zpĤsobem autorka dává další praktické návody,
napĜ. pro osobní rozvoj, firemní rozvoj nebo pĜi hledání lepší práce apod.
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MĤžeme souhlasit i s výstižným shrnutím na konci knihy: „Rituály vás každý
den posouvají o kousek dál k vašim cílĤm. Za jeden rok tak v sedmi oblastech mĤžete
udČlat až dva tisíce malých krokĤ smČrem ke spokojenČjšímu a vyrovnanČjšímu životu.
PĜestože postupujete pomalu a po pČtiminutových krĤþcích, pravidelnost a návyk vás
dovedou dále, než kdybyste se vždy na zaþátku roku vrhli po hlavČ do nového životního
stylu, který byste na konci ledna už dávno nedodržovali.“ 31
Autorka v této knize rozpracovala konkrétní praktické návody, jak vytvoĜit
rituály a zaĜadit je do bČžného života. Pro pĜíklad vybíráme nČkolik ze 40 pravidel pro
úspČšný a šĢastný život. Hned v prvním pĜedkládá myšlenku, že i když: „vČtšinu vašeho
života a chování urþuje automatický pilot, kterého už od dČtství programují vaši rodiþe,
známí, média i vy sami“,. pĜece jen „Svoje zvyky mĤžete nahradit vhodnČjšími“ 32..a
dále že: „Síla rituálĤ spoþívá v tom, že se staly souþástí vašeho života podobnČ jako
pravidelné þištČní zubĤ...NajdČte ve svém životČ zvyky, které vám škodí, a nahraćte je
zdravČjšími“ 33, neboĢ ze správných zvykĤ se pak lehce stávají žádané a vítané rituály.
„Rituál musí být pĜesnČ definovaný, reálný a mČĜitelný. Stanovte si pĜesnČ co, kdy, jak.
Zablokujte si pro danou þinnost þas v kalendáĜi. PĜíklad: každé úterý od šesti do sedmi
veþer pĤjdu plavat do bazénu.“ 34 apod.
V této práci plnČ souhlasíme s názorem výše uvedené autorek G. Kaufmannové Huberové a D. Zandl a to zejména z toho dĤvodu, že malé dČti dodržují rituály s urþitou
samozĜejmostí a pĜirozeností, tj spontánnČ. Naproti tomu v období dospČlosti bývá
þastČjší, že (polo)zapomenuté rituály je zapotĜebí znovuoživit a zaĜadit je vČdomČ
do každodenních þinností.
Poslední vývojovou etapou je stáĜí. MĤžeme zde pozorovat rovnČž celou Ĝadu
rituálĤ, které se v dĤsledku snížení pohybových a percepþních schopností stávají
jednoduššími. Vystupují do popĜedí ty nejvíce používané a zažité, drobnČjší
a individuální. I v tomto období lze konstatovat, že poskytují svým vykonavatelĤm
významný zdroj psychické podpory.
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3. Rituály jako zdroj psychické podpory v rĤzných oblastech života
3.1

V náboženství

Pojem rituálu je velmi þasto chápaný a vztahovaný k oblasti náboženství, jeho
obĜadĤm, funkcím, charakteristikám a historii. Jinými slovy, spojení slova „rituál“
a pojmu „náboženství“ je zejména v bČžném chápání velmi obvyklé a samotný termín
„rituál“ má pro mnoho lidí silnou náboženskou konotaci. PĜesto zdĤraznČme, že jak
v pojetí spoleþenských vČd, tak i v pojetí této práce je termín „rituál“ chápaný obecnČji
a vztahovaný k ĜadČ dalších oblastí života mimo oblast ryze náboženskou.
I když se jednotlivá náboženstvím velmi odlišují svou formou, obsahem
i historií, jednotícím prvkem prakticky všech náboženství jsou urþité pravidelnČ se
opakující obĜady, kodifikované a schematizované þinnosti – a tedy to, co lze všeobecnČ
oznaþit jako rituály.

Tyto rituály pĤsobí také jako urþité významné a specifické

symboly daného náboženství.
Šamanský rituál afrického kmenového kouzelníka þi hinduistický rituál oþisty
v posvátné vodČ Gangy jsou pĜíklady takových rituálĤ-symbolĤ. Množina takovýchto
rituálĤ dané náboženství do znaþné míry (i když spíše jen vnČjškovČ a v obecných
povrchních pĜedstavách veĜejnosti) vymezuje.
Spirituální rozmČr jednotlivých náboženství, kdy se jednotlivec þi náboženské
spoleþenství myslí dotýká urþité filosofické a mystické podstaty dané víry, mĤže být
také do jisté míry spojován s urþitým rituálním vyjádĜením.
NapĜíklad ponoĜení jogína do hluboké vnitĜní kontemplace je doprovázeno též
urþitými vnČjšími projevy, nČkdy i cviþením urþitých jogínských poloh neboli asán,
a celek takových vnČjších projevĤ lze oznaþit slovem „rituál“.
PodobnČ samozĜejmČ modlitba kĜesĢana þi muslima je doprovázena urþitou
ritualizací, která usnadĖuje spojení se spirituálním obsahem víry a navozuje stav
náboženského rozjímání.
Náboženské rituály doprovázejí významné události životního cyklu lidí –
narození, kĜest, svatby, nemoci a uzdravení, úmrtí a pohĜby.
Rituály jako zdroj psychické podpory v oblasti náboženské fungují velmi silnČ.
PĜíslušníci takových náboženství, která jsou v dané zemi v urþitém historickém období
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minoritní, þasto pociĢovali urþité ohrožení své víry (a nČkdy i existence) od „nevČĜící“
þi „barbarské“ vČtšiny.
Spoleþné rituální vykonávání urþitých náboženských úkonĤ proto plnilo dvČ
hlavní funkce. Jednak spojovalo a utvrzovalo vČĜící navzájem v jejich víĜe, a souþasnČ
pĤsobilo navenek – jako urþitá demonstrace a vyjádĜení pĜed vČtšinovou spoleþností.
Není také náhodné, že náboženské rituály v historii doprovázely þi pĜedcházely
nebezpeþná váleþná tažení (napĜ. kĜížové výpravy ve stĜedovČku), kde jejich funkce
jako zdroj psychické podpory je zĜejmá.
Dokonce i v moderní dobČ jsou þasto dĤležité politické události, rozhodnutí
þi váleþné konflikty doprovázeny rituály náboženského charakteru. Obojí zamČĜení
náboženských rituálĤ – tedy dovnitĜ i navenek – je zde také dobĜe patrné.

3.2

V politice

Politika pĜedstavuje lidskou aktivitu, která nepostrádá stres, soutČživost i rĤzná
rizika. Proto rituály v politice þasto slouží i jako zdroj psychické podpory, kterými se
jednotlivci i politické strany ubezpeþují ve svých cílech, postojích a þinnostech jak
dovnitĜ, tak i navenek. NapĜ. volební kampanČ, které doprovázejí volbu prezidenta
v USA, mají celou Ĝadu aspektĤ rituálního charakteru, které nČkdy pĜipadají obþanĤm
jiných zemí þi kultur až úsmČvné. PĜíkladem mohou být doslova statisíce stiskĤ rukou,
které musí každý kandidát na prezidenta témČĜ „povinnČ“ absolvovat bČhem
pĜedvolebních shromáždČní. Anebo tisíce nejrĤznČjších sloganĤ a mávátek, které jsou
neodmyslitelnou „rituální“ souþástí amerického procesu prezidentských voleb.
NČkteré politické rituály musely ovšem být pod tíhou okolností velmi omezeny
þi zrušeny. PĜíkladem mĤže být dĜíve oblíbená „rituální“ jízda prezidentĤ v otevĜeném
automobilu, která v USA skonþila s atentátem na amerického prezidenta Kennedyho
v Dallasu r. 1963.
Urþité rituální zvyklosti mají také þinnosti nejrĤznČjších politických stran
a struktur v jednotlivých zemích - parlamentĤ, senátĤ, vlád, atp. SilnČ rituální povahu
mívají nejrĤznČjší oslavy, manifestace þi výroþí zejména v totalitních režimech, které se
s jejich pomocí dovnitĜ i navenek jakoby „ubezpeþují“ ve správnosti své cesty
a zastrašují jimi své odpĤrce a protivníky.
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SilnČ rituální povahu tak mČly i napĜ. sjezdy nacistĤ v nČmeckém Norimberku
pĜed II. svČtovou válkou, sjezdy komunistických stran za doby studené války, atp.

3. 3

Ve vČdČ

Již ve starém ěecku se setkáváme s nČkterými rituály, které souvisí s poþátky
vČdy. Tak kupĜíkladu Pythagorejci zdĤrazĖovali magickou roli þísel a geometrie, kterou
ztČlesĖovalo zejména triangulární uspoĜádání deseti þísel, zvané „svatý tetraktis“.
Tím, že se vČdec rituálnČ vztahoval k nČþemu vyššímu, nadþasovému
a objektivnímu, získával souþasnČ urþitý zdroj psychické podpory, který svému
vykonavateli pomáhal pĜekonávat strach z pomíjivosti, zbyteþnosti, smrti i nekoneþna.
„Noli turbare circulos meos!” neboli „Nerušte mé kruhy!“ - zvolal prý Archimédes
na Ĝímské vojáky, kteĜí jej pĜišli zabít a na které bohužel jeho rituální ochrana pomocí
kruhĤ nakreslených v písku neúþinkovala.
Mnoho významných vČdcĤ historie muselo navíc tČžce své nové poznatky
prosazovat a byli nezĜídka vystaveni i existenþnímu ohrožení. Hledání zdrojĤ psychické
podpory a navazující ritualizace proto s vČdeckou prací vždy úzce souvisela.
VČdecká spoleþenství si také vypracovala urþité rituály, související se
zveĜejĖováním, šíĜením i oceĖováním vČdeckých výsledkĤ.
Každoroþní výbČr kandidátĤ a udílení Nobelových cen má samo o sobČ
charakter pĜísného a velmi prestižního rituálu. Astronomie i astrologie fungují v roli
zdroje psychické podpory také odedávna. Slavný Johannes Kepler, který musel bČhem
svého života þelit tČžkým ranám osudu, nacházel tuto psychickou podporu ve svém
astronomickém bádání i astrologickém zdroji obživy.
V moderní spoleþnosti má ovšem oblast vČdy, techniky a související rozvoj
technologií na vznik i zánik rituálĤ ve spoleþnosti zcela zásadní a urþující význam. Viz
též v kap. 3.13. „PĜejímání rituálĤ“ níže.
Nejen s intelektuální þinností vysoké úrovnČ, s níž bývá vČda spojována, souvisí
také þajové i kávové rituály, které kromČ uhašení žíznČ mají napomoci þinnost mozku
povzbudit a souþasnČ harmonizovat. NapĜ. známý japonský þajový obĜad þi rituál není
ani zdaleka založen jen na pití povzbuzujícího þaje, nýbrž má s pomocí pĜesnČ
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definovaných a léty vybroušených úkonĤ navodit stav psychické harmonie, uvolnČnosti
a soustĜedČní, vyhledávaný nejen pĜi práci vČdce nebo spisovatele.
„Matematik je þlovČk, který pĜemČĖuje hrnky kávy na matematické teorémy“ –
prohlásil o svém oblíbeném kávovém rituálu maćarský logik Alfréd Rényi.
ObecnČji lze Ĝíci, že prakticky s každou profesí bývá spojována urþitá množina
skuteþných nebo domnČlých rituálĤ, které pĜedstavují urþitou „karikaturu“ dané profese.

3.4

V umČní

S rituály jako zdrojem psychické podpory se þasto setkáváme i v oblasti
umČlecké (hudba, malíĜství a sochaĜství, film a divadlo, ...).
Jde o pĜíklady z obecnČjší kategorie profesních rituálĤ, které však v oblasti
umČní mají i svá specifika. Rituály v umČní mají þasto navodit stav soustĜedČní, plné
pĜedstavovosti, uvolnČnosti, citlivosti a vnímavosti. Jindy má rituál umČlce vybavit
i zvýšenou psychickou odolností pĜed nepĜíznivým pĜijetím díla.
NČkdy je umČní zamČĜeno pĜímo na vytváĜení artefaktĤ, které poté slouží
k rituálním úþelĤm. Takovou roli mají, napĜ. staroindické geometrické obrazce zvané
mandala, které slouží jogínĤm ke kontemplaci, meditaci a k navození psychického
spojení s nejhlubším tajemstvím vesmíru. Také nČkterá hudební díla jsou pro tvĤrce
i posluchaþe pĜedmČtem úcty s prvky ritualizace a zdrojem psychické podpory.
Za urþitý hudební rituál lze chápat napĜ. hraní státní hymny, které ve vypjatých
historických obdobích pĜedstavuje i zdroj psychické podpory pro pĜíslušníky daného
národa.

3.5

Ve sportu

TémČĜ každý sport má své charakteristické drobné i výraznČjší rituály, které
obecnČ plní rĤzné funkce. Jednak napomáhají sportovci v dosažení optimálního výkonu,
zajišĢují dodržování pravidel, souþasnČ bývají ale i vyjádĜením urþité etiky a koloritu
pĜíslušného sportovního odvČtví.
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V nČkterých sportech dosáhla ritualizace vysokého stupnČ propracovanosti, je
striktnČ dodržovaná a je bez tČchto ingrediencí pro své vyznavaþe témČĜ
nepĜedstavitelná. NapĜ. v tradiþním japonském zápase sumo musí zápasníci dodržovat
celou soustavu pĜesných rituálních pravidel jak bČhem tréninku, tak i pĜi veĜejném
vystupování a zejména na turnajích.
Rituály v jednotlivých druzích sportu se samozĜejmČ nutnČ liší, podobnČ, jako se
navzájem odlišují samotné sportovní disciplíny a jejich charakteristiky. Tak napĜíklad
rituály, které mají navodit šachistovi maximální soustĜedČní a rychlost kombinaþního
úsudku, odstranit jeho nervozitu a únavu pĜi dlouhodobém turnaji, jsou jistČ velmi
odlišné od rituálĤ boxera, atleta nebo stolního tenisty.
NČkteré pravidelnČ provádČné rituály mají pomoci sportovci v tom, aby vydržel
každodenní enormní tréninkovou zátČž a dokázal pĜípadnČ pĜekonat (þasto velmi
stresová) období zranČní a neúspČchĤ. V mnoha sportech je výsledek dlouhodobého
tréninkového úsilí závislý na schopnosti sportovce „prodat“ vše v jediném významném
okamžiku, na který se sportovec Ĝadu mČsícĤ i let dopĜedu upíná.
Eliminace enormního stresu a nervozity, která s tím mĤže být spojená, je jednou
ze základních funkcí sportovních rituálĤ. Ty jsou proto sportovci vyhledávané
a provozované velmi þasto a dĤslednČ. ýasto proto vidíme sportovce, který se pĜed
výkonem pokĜižuje, políbí talisman, provádí uklidĖující gesta, ponoĜí se do soustĜedČní,
nebo se naopak všemožnČ „hecuje“, nahlas sám k sobČ rozmlouvá, opakuje si v duchu
svou tajnou „mantru“, sám sebe pro nabuzení „fackuje“, pohrává si pĜed tenisovým
podáním s míþkem, atp.
Po provedení sportovního výkonu jsou rituální projevy také velmi þasté.
Sportovec mívá charakteristické a opakované projevy radosti nebo zklamání, kterými
pĤsobí na sebe i diváky.
Mnoho populárních sportĤ a významných sportovních událostí se odehrává pĜed
kritickými zraky mnoha divákĤ, nezĜídka do „svých“ sportovcĤ projektují své nadČje
a oþekávání celé státy þi národy. Jak v pĜípadČ úspČchu, tak zejména v pĜípadČ
neúspČchu je pro sportovce zásadní zvládnout psychické tlaky a vyrovnat se psychicky
se situací.
Rituály jako zdroj psychické podpory zde sportovcĤm slouží tím více, þím více
se nároky na sport a sportovce zvyšují.
NČkteré lidské þinnosti jsou na pomezí mezi rituály, sporty a hledáním vnitĜních
zdrojĤ psychické harmonie a podpory. PĜíkladem mĤže být hatha-jóga, která souþasnČ
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pĜedstavuje urþitý cviþební rituál, zdroj pro udržení fyzické kondice i zdroj
pro navození vnitĜní harmonie þi nalezení psychické podpory.
Rituály vytvoĜené ve sportu je možné prakticky vnímat i jako prostĜedek
pro otužování a nácvik zvládání stresových situací. MĤžeme si pravidelnČ ordinovat
zátČžové (sportovní) dávky, po kterých pĜichází fáze uvolnČní. PostupnČ se je uþíme
aktivnČ zvládat. Tyto dávky pak úmČrnČ zvyšujeme, stĜídáme námahu a odpoþinek, tedy
stav stresu a stav uvolnČní. A nakonec je mĤžeme pĜenést i do praktického života
v rĤzných jiných þinnostech - zkušenosti ze sportu v tomto pĜípadČ poslouží jako
trénink a zkouška reakce na zátČžové a stresové situace. MĤžeme získat nejen jistotu
pĜi pravidelnČ opakující se þinnosti, ale i jistotu ze zvládnuté situace.

3.6

V lásce, partnerství a rodinném životČ

V oblasti projevĤ náklonnosti, namlouvání, lásky k partnerovi þi k urþité osobČ,
nebo i skupinČ osob, s nimiž jsme v každodenním kontaktu, je dodržování rituálĤ více
než žádoucí.
Poskytují nám dĤležitou sociální oporu, naplĖují jednu z dĤležitých složek
našeho sociálního života. Spokojenost, štČstí a zdravé zázemí v této oblasti u každého
jednotlivce se promítá do celkové kvality života.
V lásce a namlouvání mĤžeme pozorovat u témČĜ každého biologického druhu
urþité rituály samiþky nebo sameþka, pĜípadnČ obou, kterými se svému partnerovi
pĜedvádČjí a snaží se ho pĜesvČdþit, že právČ on je ten vhodný k založení „rodinného
hnízda“ a výchovČ mláćat. NapĜíklad tokání tetĜevĤ, rituál páva s jeho zbarveným
ocasem, souboje jelenĤ, slonĤ, atp.
VytvoĜené rituály napĜíklad spoleþných snídaní þi veþeĜí, promluv bez televize
a novin, spoleþné vycházky þi prožité víkendy, rituály louþení a vítání, vymezení
pravidelného krátkého þasového prostoru pro vzájemné sdČlení každodenních prožitkĤ,
spoleþné pití kávy þi þaje, pravidelné projevení fyzické náklonnosti, obdarování
maliþkostí, rituály pĜed spaním, rituál usmíĜení, poskytují dĤležitou psychickou podporu
a lze je zaĜadit mezi dĤležité kladné návyky duševní hygieny.
V rodinném životČ rituály spojené s hygienou, péþí o domácnost, pĜípravu
do školy, do zamČstnání, spoleþnČ prožité veþery a víkendy, návštČva bohoslužby, dále
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dodržování rituálĤ v prĤbČhu roku spojených s tradicemi dané kultury - Mikuláš,
Dušiþky, doba adventní a Vánoce (pĜíprava na vánoce, zdobení pĜíbytku, zhotovení
adventních vČncĤ, peþení cukroví, zdobení stromeþku v noci pĜed ŠtČdrým dnem jako
pĜekvapení dČtem, dodržení pĤstu pĜed štČdroveþerní veþeĜí, dČtem se pouští zlaté
prasátko, pĜíprava štČdroveþerní tabule s tradiþním kaprem, zpívání koled, rozbalování
dárkĤ, úþast na pĤlnoþní bohoslužbČ, svátky vánoþní - návštČva pĜíbuzných, Silvestr,
oslava pĜíchodu nového roku, Velikonoce jako svátky jara, Popeleþní stĜeda (koblihy),
KvČtná nedČle zaþíná tzv. Svatý týden, ve kterém kĜesĢané prožívají své rituály
pomlázka, barvení vajíþek, atp.,

ale i rituální zvyky rĤzných spoleþných oslav

narozenin, výroþí, spoleþných výletĤ, dovolených atp.

3.7

V alternativní medicínČ a homeopatii

Mnohé metody alternativní medicíny mají pro klasickou medicínu nezĜídka
charakter rituálĤ, které pacientĤm pĜináší pĜíznivý efekt jen prostĜednictvím psychické
podpory.
PovšimnČme si napĜ. i u nás velmi rozšíĜené homeopatie. PĜi pĜípravČ
homeopatických preparátĤ je používána metodika, která z hlediska klasické medicíny
bývá považována spíše za „rituální“, než „vČdeckou“. Je používán cyklus extrémního
ĜedČní látek, po kterém ve výsledném pĜípravku nemusí být pĜítomna ani jediná
molekula pĤvodní úþinné látky.
JeštČ více „rituální“ povahu má dle klasické medicíny další homeopatický
požadavek, aby po každém cyklu ĜedČní byl pĜípravek dĤkladnČ protĜepán. Klasická
medicína pak usuzuje, že homeopatický preparát mĤže nanejvýše pĤsobit jen jako zdroj
psychické podpory pro svého konzumenta, ve smyslu rþení „víra tvá tČ uzdravila“. S tím
je spojován termín „placebo efekt“. Pokud je tedy pacient obecnČ pĜesvČdþen
o léþebném úþinku homeopatie a souþasnČ je pĜesvČdþen, že ĜádnČ probČhl
homeopatický „rituál“ pĜípravy léku, pak jsou splnČny pĜedpoklady pro placebo efekt
ve smyslu klasické medicíny.
Rituály tedy fyziologicky pĤsobí podobnČ, jako placebo efekt v klasické
medicínČ. Jinak Ĝeþeno, rituál pĜes psychiku pĤsobí jako urþitá úprava narušené
homeostáze organismu.
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3.8

ObsedantnČ kompulzivní porucha

Z þistČ medicínského pohledu mohou být rituály též projevem duševní
obsedantnČ kompulzivní poruchy, která patĜí k úzkostným poruchám a je poruchou
chronickou.
Obsese je chorobnČ utkvČlá pĜedstava þi myšlenka. Pacient takto postižený má
nutkání vykonávat urþitý soubor þinností, kompulze, které lze považovat za rituály.
ýlovČk, který trpí obsedantnČ kompulzivní poruchou, bude mít pocit nesnesitelné
úzkosti (napĜ. že se jeho blízkým nebo jemu nČco hrozného stane), dokud nevykoná
kompulzi (rituál). Tyto kompulze mohou být patrné navenek nebo se mohou odehrávat
v mysli. Zaþátek poruchy je vČtšinou s nástupem dospČlosti. PrĤbČh bývá dlouhodobý
a po zhoršení do urþitého stádia intenzita poruchy kolísá.

3.9

Autismus

Opakovaná soustĜedČná þinnost u dČtí, napĜíklad rovnání vČcí do neobvyklých
struktur mĤže znamenat autismus. Tzn. vývojové duševní postižení projevující se
abnormální

sociální

interakcí,

stereotypními

opakujícími

se

vzorci

chování

a narušenými komunikaþními schopnostmi. U dČtí se objevující již pĜed tĜetím rokem
vČku.
U tČchto dČtí více než kdekoliv jinde vyniká význam rituálĤ, které jim poskytují
bezpeþí a pocit jistoty. Jsou však markantnČ odlišné od tČch, které vykonávají zdraví
jedinci. Uvádí to napĜíklad ve své knize autoĜi Peter Vermeulen, Iva Strnadová: „Tak
jako lidé s autismem postrádají flexibilitu pĜi Ĝešení každodenních problémĤ - a to
opravdu hodnČ - není u nich neobvyklé rituální chování. Co bylo pĤvodnČ funkþním
a úþelným Ĝešením, stává se samotným životem. Daná þinnost je vykonávána, i když
(už) nemá smysl. … Lidé s autismem lpí na rituálním nebo automatickém chování
(Ĝíkáme mu stereotypní), protože jim nabízí bezpeþí a je pohodlné. NemČní se; všechno
ostatní se mČní, a je tudíž nepĜedvídatelné.
Lidé s koherentním myšlením považují rituální þinnost za ´nesmyslnou´, protože
postrádá spojitost s koneþným cílem. Pro nás jsou rituály zdrojem frustrace. Rodiþe
a vychovatelé musí þasto ´þekat´ na lidi s autismem, protože ti ´provádí´ rituály, které
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jsou pro lidi s koherentním myšlením pouze zbyteþné a ztrátou þasu. Proþ se musí
znovu vysmrkat, když tolik spČcháme? Smrkal pĜed malou chvílí…
Lidé s autismem nicménČ nepovažují tyto rituály nebo stereotypy za nesmyslné poskytují jim bezpeþí. Navíc jsou þinnosti lidí s autismem spíše jako pevnČ dané poĜadí
þinĤ, Ĝada krokĤ, které je potĜeba udČlat jeden po druhém, jako úplný postup. ´Takto to
je. Takto to musí být.´
Anna je velmi precizní a poĜádná. Pokaždé, když nČco vyndá ze své toaletní
tašky, ihned ji zavĜe. Vyþistit si zuby a umýt ruce proto zahrnuje: otevĜít tašku, vyndat
zubní kartáþek a pastu, zavĜít tašku, nandat zubní pastu na kartáþek, otevĜít tašku,
zandat zubní pastu, zavĜít tašku, atd.
Pro þlovČka, který vidí celý obrázek, je celý tento rituál otvírání a zavírání
toaletní tašky nesmyslný. Ale Anna to tak nevidí. Nevidí celý obrázek. každý krok,
který udČlá (vyndání zubního kartáþku a pasty, vymáþknutí zubní pasty na kartáþek,
þištČní zubĤ), je samostatnou þinností. A po každé þinnosti zavĜete tašku.“ 35
Zde je dĤležité pro úplnost rozlišit a vymezit pojmy: stereotypní (rutinní) þinnost
je provádČna kvĤli jí samotné, ritualizovaná þinnost kvĤli významĤm, které s ní
spojujeme

3.10

Soudní rituály

Soudní praxe je od nepamČti na rituály pomČrnČ bohatá. Funkcí rituálĤ v této
oblasti je zajistit optimální þi žádoucí prĤbČh spravedlnosti a práva – samozĜejmČ
ve smyslu a v rozsahu daného dobového a spoleþensko-politického kontextu.
Zvrácené
s þarodČjnicemi

formy
nebo

rituálĤ

procesy

pĜedstavovaly
inkviziþní,

stĜedovČké

popĜípadČ

v dobČ

soudní
moderní

procesy
rĤzné

manipulované politické soudní procesy, zakrývající justiþní zloþiny. PrávČ urþitá
ritualizace mČla dodat manipulovanému procesu zdání spravedlnosti a standardního
prĤchodu práva.
Oblast soudnictví, zloþinu a trestu je souþasnČ charakteristická ostrými konflikty
mezi zájmy jednotlivých aktérĤ. Jak rituály strany žalující, tak i rituály strany žalované
pomáhají se s tČmito ostrými konflikty a stresy vyrovnat.
35
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Z hlediska strany žalující se ritualizace projevuje v dodržování urþitého
procesního postupu i specifického právního jazyka a žargonu, které jakoby zbavuje
žalobce, soudce, popĜ. porotu a svČdky, aby lépe zvládali psychický tlak procesu
a vytvoĜili tak touto ritualizací jakousi psychologickou bariéru mezi sebou a stranou
žalovanou.
Naopak u strany žalované pomáhá jistá ritualizace pĜijmout trest, ale také se
trestu efektivnČji bránit – alespoĖ na úrovni psychické.
Zejména pokud jde o nejpĜísnČjší tresty formou vČzení nebo popravy, je dokonce
známá Ĝada pĜípadĤ, kdy odsouzení pĜijali náboženství þi Boha, které jim do té doby
byly zcela cizí a proti kterému tĜeba nejhrubším zpĤsobem hĜešili – samozĜejmČ vþetnČ
souvisejících rituálĤ. A také naopak – pokud šlo o odsouzení zjevnČ nespravedlivé,
nČkteĜí odsouzení se vzdali svých pĤvodnČ vyznávaných rituálĤ a nČkdy i božstva, které
pĜedtím uctívali. „Ale s vámi o Bohu rozmlouvat nebudu“ – odpovídá ve filmu Kladivo
na þarodČjnice stateþný dČkan Lautner poté, co je po dlouhém krutém muþení donucen
pĜiznat þarodČjnictví a v cele pĜi þekání na smrt je navštíven mnichy-zpovČdníky…
Známým vnČjším projevem rituálĤ v oblasti soudnictví je také napĜíklad
obleþení soudcĤ, používání taláru a paruky, pĜedepsané rozmístČní jednotlivých aktérĤ
soudního procesu atp. Tyto aspekty soudních rituálĤ pĤsobí jako zdroj autority, potažmo
psychické podpory, zejména pro samotné vykonavatele práva þi spravedlnosti.

3.11

Tajné rituály

ýinnost tajných spolkĤ, spoleþenství a sekt bývá – pĜinejmenším v pĜedstavách
osob mimo jejich okruh - s rituály neoddČlitelnČ spjatá.
Rituály zde souvisí s vyhledáváním nových þlenĤ tajného spolku, jejich iniciací
a zasvČcením, s hierarchií a hodnostmi, se symbolikou spolku, ale i s pĤsobením spolku
navenek. Proslulé tajné spolky jako Svobodní zednáĜi a jejich tajné lóže, americký
rasistický Ku-Klux-Klan, ale i komunity historicky známé svou urþitou uzavĜeností
(napĜ. nČkteré ortodoxní náboženské sekty) – ty všechny jsou spojovány s provádČním
rituálĤ.
Tajuplnost pĜíslušných rituálĤ a tajný charakter spolkĤ se pĜitom jakoby
podporují. KupĜíkladu pálení kĜížĤ, rituální prĤvody a bizarní obleky þlenĤ Ku-Klux-
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Klanu na americkém jihu mČly dodávat strach a jejich þlenĤm psychickou podporu
v jejich extrémistické þinnosti.
Do znaþné míry mívají charakter (polo)tajných sekt i þinnosti mnoha
nedemokratických politických stran z moderní historie, a to jak na extrémní politické
pravici, tak i levici. Zejména v takových politických režimech jsou samozĜejmČ
s tajnými rituály ještČ více spojovány þinnosti tajných policií a výzvČdných služeb.
Údajné þi skuteþné rituály mají prý italská mafie, japonská Jakuza (novČ
pĜijímaný þlen musí dokázat vČrnost a tvrdost tím, že si nechá rituálnČ useknout prst),
atp.
Zde se již dostáváme do oblasti fikce, filmové a knižní tvorby. Oblíbená knížka
„Záhada hlavolamu“ našeho klasika mládežnické literatury Jaroslava Foglara pojednává
o „starobylých tajuplných rituálech“ uzavĜeného spoleþenství VontĤ.
Tajuplnými rituály se hemží každý nový hollywoodský film s prvky starého
Egypta, s pĜíbČhy z exotické Asie, atp. Sílu a dopad rituálĤ tedy zĜejmČ zdĤrazĖuje
a podporuje jejich vnitĜní tajuplnost, a naopak samotný pocit tajuplnosti a tajemna þasto
souvisí s urþitou ritualizací. Zdá se, jakoby rituály byly témČĜ nástrojem naší
koexistence þi boje s tajemnem, který využíváme jako zdroj psychické podpory pĜed
strachem z neznáma.

3.12

Absence rituálĤ

Rituály jsou pro život jednotlivcĤ i spoleþenství velmi charakteristické.
Bez rituálĤ ztrácí subjekt urþitou pravidelnost, pĜedvídatelnost, Ĝád, individualitu.
NČkterá – zejména tradiþní - spoleþenství souvisí s rituály tak silnČ, že absenci
tČchto rituálĤ spojujeme se zánikem þi rozpadem spoleþenství. Subjekt bez rituálĤ
jakoby ztrácí svĤj charakter a výluþnost. Lidové zvyky, obyþeje a tradice jsou úzce
spjaté s rituály. Absence rituálĤ by vedla k rozpadu spektra tČch nejtypiþtČjších projevĤ
jednotlivcĤ i spoleþenství.
Zdá se témČĜ, že všechny živé organizmy, které biologická evoluce vytvoĜila,
generují urþitou periodicitu, opakovatelnost, reprodukovatelnost - a tedy i více-ménČ
zjevné rituály - jakoby ze svých vnitĜních niterných potĜeb.
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Zejména vyšší formy života a rozvinutá spoleþenství by absence rituálĤ
pĜipravila o základní þást jejich podstaty a charakteristik. Život bez rituálĤ by zĜejmČ
vypadal podstatnČ jinak, než jej známe a dovedeme si pĜedstavit.

3.13

Konflikty rituálĤ

Souboje a srovnávání v oblasti náboženství, politiky, sportu, rodiny, ekonomiky,
… jsou souþasnČ soubojem a srovnáváním pĜíslušných charakteristických rituálĤ.
Konflikty rituálĤ jsou proto doprovodným jevem konfliktĤ v celé lidské historii.
VítČzové a úspČšní protagonisté v oblasti náboženství, politiky, sportu,
ekonomiky, atp., šíĜí souþasnČ „své“ rituály i mezi „poražené“ þi ménČ úspČšné zástupce
spoleþenství. V rodinČ pak þasto dČti napodobují rituály rodiþĤ, napĜ. „chtČjí vypadat
starší“ (nČkdy ovšem i naopak).
Tím, že „poražení“ napodobují rituály vítČzĤ, snaží se souþasnČ „vítČzĤm“
pĜiblížit. PĜejímáním formy a vnČjších znakĤ rituálĤ se ovšem nutnČ nepĜejímá i jejich
hlubší filosofický, spirituální nebo praktický obsah.
PĜíkladem mohou být napĜ. nábožensko-politicko-sociální konflikty v období
husitských válek. Rituál „pĜijímání pod obojí“, který byl souþástí tČchto konfliktĤ, mČl
pro rĤzné strany a aktéry v rĤzných þasových obdobích rĤzný význam, od þistČ
formálního symbolu „husitství“ až po nový svČtonázor, zahrnující hlubinnou reformu
kĜesĢanské církve. Minorita, které je v ohrožení, fixuje a upevĖuje i své rituály
a nachází v nich zdroj psychické podpory – v extrémních pĜípadech až po úroveĖ
Husovy kostnické hranice. Tato muþednická smrt upálením se pak sama v našem
historickém kontextu vyvinula v urþitý extrémní symbolický rituál, kterým nČkteĜí lidé
dramaticky demonstrovali svĤj nesouhlas s politickou situací (Jan Palach a Jan Zajíc
v r. 1969).
Ostré konflikty nalézáme v pozadí rituálních hladovek otce indické nezávislosti
Gándího, u rituálních sebevražd „harakiri“ dle japonské samurajské tradice, atp. Tyto
extrémní rituály mají samozĜejmČ zapĤsobit hlavnČ navenek, též jako souþást psychické
podpory a vnitĜnČ oþistného procesu pro frustrované, demoralizované þi umdlévající
þleny spoleþenství.
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3.14

PĜejímání rituálĤ

V pĜedchozí kapitole bylo již uvedeno, že „poražení“ mají tendenci pĜejímat
„úspČšné“ rituály „vítČzĤ“. Darwinovsko-mendelovská evoluce druhĤ je proto souþasnČ
i evolucí rituálĤ. Rituály jsou pĜedávány a pĜejímány mezi populacemi a generacemi
jako souþást entit zvaných též „memy“ a pĜíslušná teorie evoluce, která zahrnuje též
pĜedávání „kulturních informací“, se nazývá memetika 36.
Jak v této práci rozebíráme, významnou hnací silou rituálĤ je þasto z nich
vyvČrající psychická podpora, tedy funkce pro jednotlivce þi spoleþenství v podstatČ
prospČšná a žádoucí. PĜi povrchním úsudku by se proto mohlo zdát, že jak jednotlivci,
tak i spoleþenství by mČli mít snahu svĤj život maximálnČ ritualizovat. Proto je
zajímavé, že i v oblasti pĜejímání a šíĜení rituálĤ zjevnČ existuje urþitý rovnovážný
a optimální þi harmonický stav, za kterým je již fungování a pĜejímání rituálĤ
pociĢováno naopak negativnČ.
Jednotlivec þi spoleþenství se nČkdy mĤže jakoby „topit v ritualizaci“. Život
zaþíná být pĜíliš nežádoucím a škodlivým zpĤsobem schematizován a svazován,
namísto živého a racionálního reagování na podnČty odpovídáme pouhým formálním
rituálem.
Není náhodou, že pád vysoce „ritualizovaných“ režimĤ sovČtského typu
v r. 1989 byl doprovázen osvobozujícím odvržením jednČch rituálĤ (a naopak bohužel
pĜíchodem rituálĤ jiných), a to na úrovni jednotlivcĤ, rodiny i státu.
Rituály komunistických sjezdĤ a prvních májĤ vystĜídaly rituály reklam,
konzumu a tržních floskulí. Nalézání optimální harmonie mezi starými a novými rituály
bylo, je a zĜejmČ i bude dynamickou a trvalou souþástí života. S rituály a ritualizací
souvisí koncepce i hrozby známé jako „trvale udržitelný rozvoj“, „volný trh bez
pĜívlastkĤ“, „globální oteplování“, „boj proti terorismu“, atp.
PĜejímání rituálĤ a nalézání rovnováhy mezi starými a novými rituály je
v moderní historii velmi silnČ vázáno na rozvoj vČdy a techniky. „Vymírají“ staré
rituály, spjaté s pĜekonanými technologiemi, a rodí se nové, dané novými vynálezy
a objevy. Staþí, když si uvČdomíme, jaké nové rituály vznikly s pĜíchodem technologie
internetu, mobilních telefonĤ, pĜedtím televize þi rádia, automobilismu, atd.
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Moderní civilizace, spjatá s tČmito technologicky ovlivnČnými rituály, je
souþasnČ zahlcena jejich zpČtným pĤsobením na psychiku a zdraví þlovČka. ýasto jsou
proto znovunalézány þi objevovány podpĤrné rituály, které škodlivý nebo nežádoucí
vliv rituálĤ „technologických“ více þi ménČ kompenzují.
PĜesto se na vesnicích dodnes zachovala Ĝada rituálĤ (napĜ. slavení hodĤ
a masopustu), které úspČšnČ bojují i s pĜekotným vývojem moderní globální spoleþnosti
a rozvojem moderních technologií. Stále více lidí si uvČdomuje, že zachování tČchto
rituálĤ je velmi významnou stránkou pro udržení specifického koloritu, svébytnosti
a tradicí daného regionu.
Jde tak o protiváhu k tendenci globalizace a uniformizace, která zasahuje
i do oblasti rituálĤ. Z þistČ praktického hlediska uchování rituálĤ a svébytnosti regionu
souvisí napĜíklad s rozvojem a pĜitažlivostí turistiky i s ekonomickým životem regionu.
Dodejme, že taková turistická pĜitažlivost regionu pĜispívá i k jeho
ekonomickému blahobytu a ten se zpČtnČ projevuje jako zdroj psychické podpory jeho
obyvatel.
Pro mnoho lidí i samotný fakt, že zachovávají dČdictví pĜedkĤ, pĜedstavuje
významnou hodnotu. Rituály Ĝídily dĜíve celý lidský život. Dnes pozorujeme jejich
výskyt vČtšinou tam, kde se musíme pĜizpĤsobit nČþemu novému, kde prožíváme urþitý
bod obratu nebo zvratu. Plní-li staré a osvČdþené rituály svou funkci, není zapotĜebí
vyhledávat místo nich nČjaké zástupné, špatné nebo velmi þasto povrchní náhražky.
V práci jsme také zmínili, že jako zdroj psychické podpory mohou fungovat jen
takové rituály, kterým lidé vČĜí a s nimiž se ztotožĖují. Pokud nové, zástupné rituály
tuto vlastnost nemají, lidem jako plnohodnotný zdroj psychické podpory neslouží.
MĤžeme rovnČž pozorovat, že jak se mČní spoleþnost, mohou i nČkteré z rituálĤ ztrácet
smysl a nejsou-li naplnČny novým obsahem, brzy zanikají nebo se stávají pouhou
formalitou bez obsahu. V dnešní dobČ se to týká napĜíklad lidí, kteĜí mají problém
s Ĝadou církevních rituálĤ, jejichž smysl se zþásti vyprázdnil.
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ZávČr
PĜedkládaná práce se zabývala pojmem rituálĤ jak obecnČ, tak se zvláštním
zĜetelem k funkci rituálĤ, jako zdroje psychické podpory. Blíže jsme analyzovali pojem
rituálĤ, jak v jeho pĤvodním a nejþastČjším významu, který souvisí zejména s rituály
v oblasti náboženství, tak i Ĝadu jeho dalších a obecnČjších významĤ. Podstatná þást
práce byla vČnována klasifikaci rituálĤ tak, jak se s tímto pojmem bČžnČ setkáváme
v životČ jednotlivce i spoleþnosti. KromČ oblasti náboženské jsme se podrobnČ zabývali
rituály v ĜadČ oblastí, jako napĜíklad: ve sportu, ve vČdČ, v politice, v umČní, v lásce
a partnerství apod.
Zvláštní význam byl vČnován roli rituálĤ ve vývojové psychologii. NapĜíklad
ukázali jsme, že rituály provázejí život jednotlivce ve všech jeho obdobích od narození
až do smrti a dokonce je lze nalézt i v prenatálním období. Probíhají podle urþitých
pravidel, urþitým zpĤsobem a po celá dlouhá období zĤstávají nemČnné.
Pro rituály je charakteristický aspekt opakovatelnosti a pĜedvídatelnosti. PrávČ
tyto charakteristiky usnadĖují také vČdecký popis pĜíslušných jevĤ, neboĢ vČda se
obecnČ soustĜedí zejména na jevy s rysem opakovatelnosti, pĜedvídatelnosti
a reprodukovatelnosti.
Ukazuje se, že rituály jsou natolik neoddČlitelnou souþástí života jednotlivce
a spoleþnosti, že bez jejich pĜítomnosti by život ztratil podstatnou þást své identity
a charakteristik.
I když toho ale o rituálech budeme vČdČt hodnČ, je velmi dĤležité zažít i „osobní
zkušenost s nimi“, tzn. uvČdomit si jejich existenci, dĤležitost a vČdomČ je zaĜazovat
do každodenních þinností tak, aby nám mohly poskytovat psychickou podporu
þi fixovat jistotu, aby se staly stabilizátorem chování.
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Diskuze
I když jsme se v této práci vČnovali rituálĤm v celé ĜadČ oblastí a z hlediska
širokého spektra jejich funkcí, Ĝada zajímavých oblastí zĤstala mimo rámec této práce.
KupĜíkladu oblast náboženských rituálĤ je velmi bohatá a zasloužila by si samostatnou
práci,

napĜíklad

srovnávací

studii

rĤzných

rituálĤ

v jednotlivých

svČtových

náboženstvích (kĜesĢanství, judaismus, budhismus, hinduismus, islám,…). Snad ještČ
zajímavČjší by bylo srovnání rituálĤ v jednotlivých odnožích a skupinách daného
svČtového náboženství, napĜíklad katolíci, evangelíci, rituály východní a západní formy
obĜadu atp. PomČrnČ malou pozornost jsme též mohli vČnovat otázkám vývoje
jednotlivých rituálĤ a jejich promČnám v lidské historii. Zejména souvislost mezi rituály
a rozvojem technologií (prĤmyslovou revolucí) by zasloužila vydání samostatné práce.
RelativnČ malý prostor jsme vČnovali otázce, na základČ jakých kritérií lze rituály
rozdČlit na ty, které mohou sloužit jako zdroj psychické podpory a na ty, které uvedenou
funkci neplní þi plnit nemohou. Jako hlavní kritérium pro odlišení obou skupin rituálĤ
jsme uvedli to, jestli se daný jednotlivec þi spoleþenství s urþitým rituálem ztotožĖuje
a vČĜí mu. UvČdomujeme si však, že možných kritérií je mnohem více a nČkterá z nich
mohou být i znaþnČ subjektivní a tČžko postižitelná. PĜíkladem mĤže být matka dítČte,
které ji po tČžké nemoci zemĜelo a nachází podporu v rituálním ochraĖování velmi
intimních památek na své dítČ, což pro lidi bez podobného zážitku mĤže být tČžko
pochopitelné.
Domníváme se, že k hlavním pĜínosĤm této práce patĜí tĜi základní poznatky:
1. že pojem rituálu je všudypĜítomný a v soudobých souvislostech má mnohem více
významĤ, než jen význam náboženský, se kterým býval pĤvodnČ pĜevážnČ spojován
2. pokud bychom si abstraktnČ oblast rituálĤ odmysleli z života jednotlivce nebo
spoleþnosti, dostali bychom nereálný obraz, který by mČl jen málo spoleþného se
„zeleným stromem“ reálného života
3. nalézání zdrojĤ psychické podpory v rituálech patĜí nejen k jejich základním
praktickým funkcím, ale souþasnČ uchovávají a stĜeží Ĝád a pravidla ve spoleþnosti
i do budoucích þasĤ.
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Resumé
V první, obecnČjší þásti této bakaláĜské práce jsme definovali a vymezili
základní pojmy, tj. význam a funkce rituálĤ, typy rituálĤ a jejich pĤvod. MĤžeme je
odlišit na ty, které jsou dány zejména sociálním uþením od tČch, které jsou naopak
vysoce podmínČné genetikou a dČdiþností
Ve druhé þásti práce se zamýšlíme nad rituály z hlediska rĤzných mČĜítek
na þasové ose. Zejména hlubší pochopení a sledování rituálĤ u dítČte z pohledu
vývojové psychologie je významné z Ĝady dĤvodĤ. Dávají pevný základ nejen
pro „malé“ a „nenápadné“ každodenní a periodicky se opakující þinnosti (napĜ. osobní
hygiena, základní kulturní návyky pĜi jídle, atp.). OvlivĖují totiž zásadnČ také
napĜ. jazykové a vyjadĜovací schopnosti dítČte, jeho schopnost empatie a cítČní,
a obecnČ ty vlastnosti þlovČka, které mĤžeme oznaþit pojmem „sociální inteligence“.
Ve tĜetí þásti práce jsou podrobnČji analyzovány rituály v jednotlivých oblastech
života jednotlivce i spoleþnosti. Je ukázáno, že rituály se bČžnČ a pĜirozenČ vyskytují
prakticky ve všech oblastech života. I když jsme se v této þásti práce dotkli rituálĤ
v celé ĜadČ oblastí (v politice, ve sportu, ve vČdČ, atd.), je souþasnČ zĜejmé, že zajímavé
a významné rituály v celé ĜadČ dalších oblastí musely nutnČ zĤstat mimo rámec této
práce.
Z uvedeného rozboru rituálĤ je také zjevné, že mnohé z nich slouží jako
významný a þasto používaný zdroj psychické podpory. Jejich prostĜednictvím do života
hloubČji proniká urþitý Ĝád, pravidelnost a pĜedvídatelnost, což jsou kvality
neoddČlitelnČ spjaté s životem jednotlivce i spoleþnosti.
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Anotace
PĜedkládaná bakaláĜská práce se vČnuje problematice rituálĤ, a to zejména
ve vztahu k jedné z jejich významných funkcí, kdy slouží jako zdroj psychické podpory
jednotlivcĤ i lidských spoleþenství. Ukazuje se, že pojem rituálu je velmi obecný
a významovČ podstatnČ pĜesahuje jeho nejobvyklejší a starší chápání, které vyplývá
z jejich role v oblasti náboženské. Pro rituály je charakteristická jejich opakovatelnost
a návaznost na urþitá tradiþní pravidla þi vzorce chování. V práci pĜedkládáme nČkteré
z možných klasifikací pojmu rituál. KromČ oblasti náboženské podrobnČji diskutujeme
rituály v ĜadČ vybraných oblastí, jako napĜ. ve sportu, v politice, ve vČdČ, v umČní,
v partnerských vztazích a lásce, v soudnictví, atp. PodrobnČji se vČnujeme také rituálĤm
v kontextu vývojové psychologie. Jako zdroj psychické podporu slouží rituály zejména
tehdy, když jednotlivec þi spoleþenství, které je uskuteþĖuje, dĤvČĜuje v jejich pĤsobení
a ztotožĖuje se s nimi.
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Rituál, zdroj psychické podpory, klasifikace rituálĤ, význam rituálĤ, funkce
rituálĤ, vznik rituálĤ, vývojová psychologie, rituály v náboženství, v politice, v umČní,
ve sportu, ve vČdČ, v partnerství.

Annotation
The bachelor’s diploma work presented is devoted to some problems of rituals,
and namely in connection with one of their important functions, when they serve as a
source of psychological support for the individuals or some social groups. It shows that
the concept of rituals is very general and extends significantly beyond its common and
older understanding, which follows from their role in religious domain. The rituals are
characteristic by their repeatability and their link to some traditional rules or behavioral
patterns. We present some possible conceptual classifications of the rituals. Together
with the domain of religion we particularly discuss the rituals appearing in some other
selected domains, e.g., in sports, in politics, in science, in art, in partnerships and love,
in jurisdiction, etc. The rituals can serve as some source of psychological support
especially when the subject or social group involved trust in their action and identify
with them.

Keywords
Rituals, source of psychological support, clasification of rituals, meaning of
rituals, function of rituals, origin of rituals, developmental psychology, rituals in
religion, in politics, in art, in sports, in science, in partnership
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