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Bakalářská práce se zabývá formami lidové magie v prostředí íránské provincie Chúzestánu, 

respektive mezi příslušníky kmene Bachtijárů, početného etnika jižního Íránu. Jedná se o práci z velké 

části založené na terénním průzkumu bakalantky, který podnikla během studijního pobytu v íránském 

Ahvázu v roce 2019. Autorka Evin Vojtková studovala okultní příručky a předměty, analyzovala 

výpovědi lokálních respondentů a poskytla překlad vybraných zaříkávacích formulí. Téma bylo 

obtížně uchopitelné z několika důvodu: nedostatku sekundární literatury, citlivosti tématu v Íránu, 

způsobu nastolení výzkumné otázky tak, aby nesklouzávala k pouhému popisu jednotlivých 

magických předmětů a praktikování rituálů.   

Vzhledem k omezenému mezinárodnímu i domácímu výzkumu magických rituálů v Íránu, považuji 

samotnou volbu tématu za velmi záslužnou a z hlediska způsobu zpracování i dobře rozvrženou a 

zpracovanou. Co se týče heuristické základny, bakalantka poukazuje na limity dostupné literatury i 

úskalí spojená s oficiálním přístupem k magii v současném Íránu – zohledňuje to mimo jiné i 

neuváděním byť jen křestních jmen respondentů, s ohledem na citlivost zaznamenaných odpovědí.  

Navzdory omezené sekundární literatuře kolegyně Vojtková uvádí klíčová díla v anglickém jazyce 

věnující se tématu, a upozorňuje i na persky psané prameny, z nichž zejména oceňuji dílo Asrár-e 

qásemí Hosejna Kášifího z 15. století. Za účelem zmapování a zpracování pramenů využila bakalantka 

odborné konzultace s odborníky z univerzity Čamrán v Ahvázu. Získané poznatky též konfrontovala s 

místními duchovními, což považuji za důležitý krok k nabytí komplexnějšího pohledu na okultní 

praktiky v Íránu a postoj oficiálních autorit k nim.  

Po metodologické stránce, bakalantka v úvodu stručně a jasně formuluje způsoby výzkumu a cíle, 

zaměřené na popis magických předmětů a formulí, zejména v souvislosti s vírou v uhranutí. Dílčím 

cílem bylo prozkoumat, jak jsou mezi současnými Bachtijáry magické rituály uplatňovány a zda jim 

přikládá víru a význam i dnešní mladá generace. Implicitně tak podává bakalantka cennou zprávu o 

vztahu části íránské společnosti k nadpřirozenu, respektive stále pevné víře, že magie ovlivňuje naše 

životy.  Přesto, že se jednalo spíše o sekundární cíl, jeví se mi tento okrajový záměr, podaný ovšem ve 

značně redukované podobě, přesahem nejzajímavější.  Škoda, že se mu i vzhledem k omezenému 

rámci bakalářské práce nedostalo širšího prostoru. V úvodu i závěru rovněž postrádám větší důraz na 

ethno-lingivistický přínos práce, demonstrovaném v textu práce na unikátními příkladech magických 

formulí a zaříkávání, a to jak v perském originále, tak českém překladu. 

Práce je přehledně rozvržená na část teoretickou a praktickou část, rozčleněné do podkapitol. 

Autorka se snaží podávat v úvodu teoretických podkapitol obecnější pohled na magii a jednotlivá 

témata v „islámu“ a dále pak ve specifickém íránském prostředí. Obojí je poněkud problematické, 

jelikož úvodní „islámské“ stati jsou redukovány na citace Koránu, případně hadíthů a stávají se tak 

příliš zobecňujícími, vzhledem k odlišným tradicím a přístupům k magii v jednotlivých částech 

muslimského světa. Íránské prostředí je popsáno o poznání fundovaněji, včetně historických kořenů 

magie v zoroastriánství a jednotlivých kategorií magie, ovšem obsah takto podaný působí, jakoby se 

jednalo o homogenní mapu celého Íránu, což vzhledem k etnické variabilitě a tudíž regionálním 



odlišnostem v zemi působí zavádějícím dojmem. Rozsah bakalářské práce samozřejmě nutí autory/ky 

k redukci témat i textového objemu, doporučovala bych tedy pro příště vždy na podobná úskalí 

alespoň upozornit, stručně rozvést, případně odkázat na podrobnější studie.  

Drobný zásah navrhuji u 3. kapitoly, pojmenované „Ochranné talismany a amulety v Íránu“. Tato 

kapitola obsahově navazuje na předchozí kpt. „Uhranutí v islámu“, lepší by tedy bylo pojmenovat ji 

„Víra v uhranutí v Íránu a ochranné prostředky“ a podrobněji rozvést podněty k uhranutí v íránském 

prostředí – v praktické části jsou poměrně pečlivě zmiňovány, neměly by tedy chybět i v teoretické 

části, alespoň formou shrnutí. Velmi pozitivně kvituji doplnění práce o obrazový materiál (jak vlastní 

fotografie, tak přetištěné ukázky z okultních příruček). Škoda jen, že v závěru práce není uvedeno více 

snímků magických předmětů, amuletů a talismanů – možná z důvodu obav, že by byla práce zahlcena 

obrazovým materiálem, ovšem vzhledem k charakteru práce by to jistě nebylo na škodu. 

V etnografických muzeích Íránu jsou tyto artefakty poměrně bohatě zastoupeny, např. v muzeu 

pevnosti Falak-ol-Aflak v lorestánském Chorramábádu. 

Všechny zmiňované nedostatky jsou spíše okrajovějšího rázu. Naopak vyzdvihnout je třeba schopnost 

bakalantky dobře se zorientovat v tématu, zabezpečit komunikaci s odborníky i respondenty a zajistit  

relevantní vzorek respondentů, včetně analýzy jejich odpovědí. Bakalantka také prokázala schopnost 

využít svého studijního pobytu k navázání akademické spolupráce, jakož i navázání kontaktů 

s respondenty prostřednictvím osobních přátelských vazeb, klíčových předpokladů pro budoucí 

vědecký výzkum.  

Jak již bylo řečeno, za velmi cenný, byť bakalantkou poněkud upozaděný přesah práce spatřuji ve 

dvou aspektech: 1) jazykovém – sběru a analýze orálně předávaných tradičních magických formulí, 

které jsou uvedeny v poměrně úctyhodném rozsahu, i vzhledem k absenci podobných shrnutí 

v dostupné světové literatuře; 2) nástinu sociologického rozměru výzkumu – souvisejícího se 

zmiňovanou vírou dnešní mladé generace (Bachtijárů) v nadpřirozené síly mající dopad na jejich život 

(zejména v kapitole o doánevísí) – toto nechť bere bakalantka jako návrh k dalšímu rozpracování 

práce, neboť látka samotná má potenciál značný a Evin Vojtková jednoznačně prokázala, že je velmi 

schopnou adeptkou na pokročilejší výzkum tohoto tématu v Íránu.    

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

a doporučuji ji proto k obhajobě. Celkově se jedná o práci obsahově i formálně velmi zdařilou, 

s výhledem zpracování v odborném článku a navazujících diplomových pracích. I z tohoto důvodu 

hodnotím práci stupněm výborně.  

 

PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 

V Praze, 30. 8. 2020 

 

 

   


