
Anna Wanková: Pojetí poutě v díle Paula Coelha 

Posudek vedoucí práce 

Anna Wanková si za téma své práce zvolila fenomén poutě, jak se objevuje v díle new age spisovatele 

Paula Coelha: v jejím rámci se rozsáhle věnuje jak autorovi samotnému, tak několika vybraným 

pojetím poutnictví, především v perspektivě Victora Turnera, Erika Cohena a Nancy Freyové. V první 

části se Wanková rozsáhle věnuje Coelhovi, jeho životopisu a vztahu k České republice, následně 

charakterizuje fenomén poutnictví jako takový (který chápe s pomocí definice obsažené v Cambridge 

Dictionary (kde je charakterizováno jako „cesta konaná z náboženských důvodů“). V poslední části se 

konečně dostává k interpretaci Coelha, kterého vykládá prizmatem Turnera, Cohena a Freyové. 

Primárně ji zajímá, zda je Coelhovo pojetí poutnictví v Turnerově perspektivě liminální nebo 

liminoidní, snaží se identifikovat, do jakého Cohenova typu turismu Coelho zapadá (identifikuje ho 

jako čtvrtý, experimentální typ), a hodnotí ho perspektivou Freyové „autentična“ (do něhož podle 

Wankové coby „neautentický“ new age autor v zásadě nezapadá). V závěru se autorka krátce zmiňuje 

o „new age prvcích v Coelhově pouti“ a v závěru jej interpretuje jako „synkretického autora“. 

Mezi pozitivní znaky práce patří především poměrně dobrá stylistická vyzrálost, která je jen místy 

narušována chybami (např. Ralph Seixas je několikrát referován jako Seixtas), překlepy nebo 

chybnými překlady (anglické „diversional“ rozhodně nelze překládat jako „diverzní“!). Poznámkový 

aparát je přiměřeně rozsáhlý a v zásadě dobře ocitovaný, práce má logickou a přehlednou strukturu. 

V tomto ohledu je znát, že autorka má s psaním odborných prací již určité zkušenosti. 

Na druhou stranu jsou tu poměrně zásadní problémy obsahové. Za prvé, práce je široce rozkročená 

do stran – zřejmě proto, aby „nahonila“ počet znaků, se Anna Wanková dlouze zastavuje u věcí, které 

nemají pro dané téma valný význam. Mezi ně patří zbytečně dlouhé biografické pasáže věnované 

Coelhovi a zvláště pak kapitola o vztahu Coelha k ČR, která je ve stávající podobě v práci naprosto 

zbytná (jinak by tomu samozřejmě bylo, pokud by na ní autorka demonstrovala Coelhovo pojetí 

putování k Jezulátku – to však nečiní, jen zmiňuje význam Panny Marie Vítězné pro Coelha). A i ty 

pasáže, které v práci svůj význam mají, nejsou příliš zaostřené na vlastní téma a vytyčené badatelské 

otázky. Především platí, že vzdor prostoru, který Wanková Coelhovi v práci věnuje, ve skutečnosti 

vůbec necharakterizuje jeho vlastní pojetí pouti – na jedné straně rozsáhle popisuje jeho členství 

v OTO (které nemá s tématem práce nic společného), na druhé straně však nikterak systematicky 

nepředstavuje děj knihy Poutník: Mágův deník, která tvoří její základní primární pramen. Prvky 

obsažené v Poutníkovi tak spíše místy vyvstávají v textu práce, tam, kde k nim autorka potřebuje 

odkázat. Ty části, kde se věnuje interpretaci perspektivou jednotlivých vybraných badatelů, pak ve 

skutečnosti nepojednávají o „pojetí pouti v díle Paula Coelha“, nýbrž o pojetí Coelhova díla 

v perspektivě Turnera, Cohena a Freyové. Dá se tedy říci, že práce ve skutečnosti neodpovídá na 

vytyčenou badatelskou otázku, ale ubírá se docela jiným směrem. K tomu se pak v textu vyskytují 

některé faktické chyby a nevhodně použité termíny – např. neproblematická charakteristika OTO jako 

„satanismu“, zmínka o „drogovém delíriu“ (sic) v kontextu užívání LSD, seriózní užívání 

problematických termínů jako např. „hinduismus“ a „primitivní kultura“ (v práci bez uvozovek!), 

označování Čechů Halíkovými slovy za „něcisty“ bez sebemenší reference o číslech naznačujících 

vysoké procento příznivců new age milieu (což je v práci, jejímž námětem je mimo jiné new age, 

zásadní nedostatek), atd. Podobně problematické jsou i charakteristiky new age, kde chybí některé 

zásadní dimenze (především holismus), nic neříkající označování Coelha za „synkretického“ autora 

(veškeré současné new age je přece v principu „synkretické“!), atd.  



Všechny tyto problémy pak mohly být odstraněny, kdyby došlo k lepší spolupráci s vedoucí práce. 

Anna Wanková sice svůj projekt několikrát aktivně konzultovala, nicméně text práce jsem poprvé 

viděla v předvečer deadlinu (a prakticky do poslední chvíle jsem vůbec netušila, že se studentka 

chystá odevzdat bakalářskou práci ještě v jarním termínu). V takové chvíli se už samozřejmě se 

závažnými strukturálními problémy textu nedá naprosto nic dělat, natož doporučit studentce, aby 

vyházela zbytečnosti, doplnila nezbytnosti a dostudovala si teoretické základy o new age. Práce sice 

nese stopy konzultací jak se mnou, tak s expertem na poutnictví antropologem Janem Kapustou, 

nicméně v případě včasného odevzdání mohla projít nejzávažnější slabá místa nezbytnou revizí a 

práce se mohla výrazně proměnit k lepšímu. Za dané situace lze však pouze konstatovat, že je škoda, 

že se tak nestalo.  

Přes uvedené výtky práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a přestože není zcela zdařilá, 

je přesto přijatelná. Navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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