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S bakalářskou prací Anny Wankové jsem v zásadě spokojen – s tématem, strukturou, 
metodou, výběrem literatury, způsobem odkazů, stylem, jazykem a konečně i pravopi-
sem a grafickým provedením. Jen musím s tímto zásadně kladným hodnocením spojit 
ještě jeden hodnotící výraz: při vší úctě k autorčině úsilí se mi její práce zdá přece jen 
v několika momentech povrchní.  

Je mi jasné, že životopis mystifikujícího autora je velmi nesnadným úkolem, přesto mi 
chybí alespoň přibližné přiřazení jednotlivých událostí k letopočtu nebo k věku Coelha. 
Tyto události možná dokonce nejsou řazeny zcela chronologicky (str. 12). Zařazení O. T. 
O. nebo Aleistra Crowleyho k satanismu nesedí – autorka zde zůstala velmi na povrchu. 
Také vysvětlení nebo snad překlad se někdy zdají být lehce odbyté: není mi jasné, co si 
mám jako čtenář představit pod pojmem „diverzní typ turisty“ (str. 32). Ale nejvíce po-
vrchnosti a nedotaženosti se podle mého názoru týká samého předmětu práce: pout-
nictví. 

To, že uchopit fenomén poutnictví, je složité (str. 27), ještě neznamená, že se o to 
autorka neměla pokusit. Kapitolka mi připadá neúnosně odbytá. Z religionistických a 
antropologických prací se mohla pokusit vytáhnout vlastní pojetí. (Naštěstí prokázala 
jinde, že s touto odbornou literaturou umí pracovat.) Vzhledem k tomu, že Coelho má 
křesťanské pozadí, nebylo by vůbec špatné, kdyby se autorka zajímala také o tu část 
pastorální teologie, která se snaží reflektovat lidovou zbožnost. (Poutě k lidové zbož-
nosti bezpochyby patří). A mohla se pokusit také třeba odhadnout to, s jakými poutěmi 
může mít Coelho zkušenosti. Lze předpokládat, že Coelho zná brazilské poutě, například 
tu do Aparecidy. Lidová zbožnost je ostatně tím můstkem, který spojuje katolicismus a 
hnutí Nového věku v některých polohách obou těchto náboženství. Možná by se tento 
můstek ukázal pro Coelhovo pojetí poutě jako nosný. 

Podobnou povrchnost, snad uspěchanost nebo ledabylost vidím u kapitoly „Stručná his-
torie poutnictví“. Jak je možné, že studentka religionistiky zcela přehlédne poutnictví 
v judaismu a v islámu? (O pouti do Mekky je v práci přece jen několik okrajových zmí-
nek, ale třeba i poutě v šícitském islámu by zasloužily nejméně odstavec). A co teprve 
poutě v Indii či buddhistické poutě! Křesťanského poutnictví je také maličko. Poutnická 
tradice v českých zemích se do této bakalářské práce nehodí, přesto – když už je zmíněn 
svatý Václav, nemuselo by to být tak povrchní! Jistě by stručné popisy poutí v různých 
kulturních okruzích poskytly materiál, který by se mohl uplatnit v další – podle mého ná-
zoru příliš povrchně zpracované – kapitole, a totiž o motivaci poutníků.  



 
Vzhledem k jiným bakalářským pracím hodnotím práci Anny Wankové ještě stupněm 
„velmi dobře“, ale zcela spokojen s ní nejsem – autorka měla bezpochyby na víc. 
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