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Posuzovaná bakalářská práce pojednává o magických předmětech a rituálech etnické skupiny Bachtijárí 

žijící v Íránu. Osobně považuji toto téma za interpretačně velmi zajímavé. Na práci je třeba předně ocenit 

to, že se opírá o terénní výzkum, který kolegyně Vojtková provedla během svého studijního pobytu na 

univerzitě v Ahvázu. To rozhodně není samozřejmostí. Ačkoliv to vnímám velmi pozitivně, mám 

několik kritických připomínek. Zaprvé by bylo dobré pracovat s respondenty jako s orálními prameny a 

patřičně je v práci citovat. Formulace typu „pět respondentů se zmínilo“ jsou poněkud povšechné. 

Z práce jsem také nevyčetl, kdo z respondentů patří ke kmeni Bachtijárí, předpokládám, že všichni, ale 

z textu to není zřejmé.  Jinak k jejich výběru nic nenamítám, konstatování bakalanty, že předpokládala 

„větší informovanost ohledně magických tradic mezi starší generací, na druhou stranu mě zajímal postoj 

mladé generace (str.44)“ považuji za výstižný.  

Pokud jde o práci s literaturou a prameny, i zde hodnotím práci veskrze pozitivně. Bakalantka pracuje 

s persky psanými texty i anglicky psanou odbornou literaturou. Rovněž uvádí, že se jí podařilo získat 

magické příručky, s nimiž v práci pracuje. Zde by mě osobně zajímalo více podrobností ohledně jejich 

akvizice, dostupnosti a užívání v současné kultuře kmene Bachtijárí. Heuristika je poměrně slušná. 

Rovněž si cením toho, že bakalantka ve své práci využila i diplomovou práci z pera našeho absolventa 

(Hartman, Nápisy na islámských rituálních nádobách). To vše přispívá k bohatosti a vyváženosti 

použitých zdrojů. 

Pokud jde o strukturu práce, ta je rozdělena na teoretičtější část, která pojednává o magii obecně, a na 

část výzkumnou, která je vlastní případovou studií kmene Bachtijárí.  V teoretické části postrádám 

nadefinování pojmů amulet a talisman – například, jsou-li tyto termíny používány v tom smyslu, že 

amulet má moc odvrátit škodlivý vliv, kdežto talisman má moc přitahovat dobro. Tato definice by byla 

namístě, protože místy se mi jeví, že jsou oba termíny používány synonymně, místy nikoliv (viz str. 17 

„Amulety mají moc odvrátit škodlivý vliv“.) Rovněž při výkladu různých perských termínů pro magii 

(džádú, afsún, sahr) by nebylo bez zajímavosti zmínit etymologii slova magie, které má původ ve 

staroperském výrazu pro kněze, a sice maguš. Odtud i arabský výraz pro íránské zoroastrovské „mági“ 

madžús. Jinak bakalantka správně poukazuje na arabsko-islámský vliv, pokud jde o třetí z termínů. Jen 

mi není jasné, proč v textu používá arabský termín sihr, pokud uvádí, že perský termín zní sahr. Pokud 

jde o arabský termín pro okultní vědy, tak frekventovanější je ilm al-ghajb, namísto zřídka užívaného 

pojmu al-ulúm al-gharíba, který bakalantka zmiňuje. Ale to není výtka, jako spíše doporučení použít 

tento termín při hledání další relevantní literatury. 

Dále mám připomínky ke kapitolám 2.2 (Ochrana před uhranutím a zlem v islámu) a 3 (Ochranné 

talismany a amulety v Íránu). Z textu mám dojem, že se bakalantka snaží konfrontovat dva pohledy na 

talismany a amulety, a sice pohled islámský a pohled íránský. Na úrovni bakalářské práce tomuto kroku 

rozumím, jen bych poukázal na některá úskalí takovéhoto přístupu. Zaprvé, islámský pohled v textu 

práce vychází pouze jednoho konkrétního pohledu na věc. Bakalantka přebírá názor sběratele hadíthů 

Abú Dáwúda, že aby byl amulet legitimní, musí obsahovat pouze verše z koránu nebo modlitby zmíněné 

v hadíthech, a to pouze v arabštině. Zde je třeba si uvědomit, že se skutečně jedná o jeden z mnoha 

islámských názorů a náboženských představ (str. 23) a jako takový nepředstavuje určující, uniformní  

pohled islámu. Bylo by dobré na tomto místě využít odbornou literaturu, která je k tomuto tématu 

poměrně bohatá. Zároveň je domnívám, že není bez rizika oddělovat stránku islámskou od stránky 



íránské, neboť islám neexistuje sám o sobě, ale je vždy spjat s nějakou kulturou, etnikem, státem, 

jazykem… 

Pokud jde o druhou část práce (případová studie), tak zde je třeba ocenit původnost, která vychází z již 

zmíněného terénního výzkumu. Byl jsem ovšem malinko zklamán, když jsem se nedočetl nic o významu 

magických formulí a symbolů v materiální kultuře, konkrétně kobercích, zvláště když v samém úvodu 

bakalantka vyzdvihuje skutečnost, že kmen Bachtijárí je jejich výrobou proslulý. Zde bych doporučil 

k pozornosti kolegyně Vojtkové zajímavou studii, kterou jsem k tomuto tématu dohledal a která mi 

v tomto ohledu poskytla zajímavé informace (Azadeh Yaghoubzadeh, Amulet and Relic motifs. Case 

study: Lor Bakhtiari Hand-woven. http://www.jaco-sj.com/jufile?ar_sfile=1025631). 

Závěrem konstatuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje všechny formální i obsahové požadavky, 

a doporučuji ji proto k obhajobě s tím, že se jedná se o práci zdařilou, a že uvedené výtky je třeba brát 

jako doporučení např. při psaní práce diplomové, kde si dovedu představit, že by kolegyně Vojtková 

mohla dobře navázat na svůj stávající výzkum. Práci hodnotím stupněm výborně. 

 

Vypracoval Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 
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