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Téma léčení a léčitelů je klasickou oblastí antropologických výzkumů. Transformační procesy 
v oblasti léčitelství v souvislosti s celosvětovou konfrontací s profesionální lékařskou vědou 
jsou zajímavým tématem, ať už jsou badatelsky zpracovávány na materiálu z kteréhokoli 
kontinentu. 

Práce Venduly Řezáčové je založena na osmnáctiměsíční terénní zkušenosti 
v severovýchodním Transvaalu v jižní Africe, kde se autorka v provincii Limpopo v letech 
2004–2006 kontaktovala s příslušníky Venda a své informace pak doplňovala četbou 
literatury a studiem archivních pramenů dislokovaných, jak autorka uvádí, především 
v Berlíně a v Belfastu. 

V úvodu práce autorka krátce představuje zkoumané obyvatelstvo a vyhodnocuje 
antropologickou literaturu k tématu. Ukazuje, jak se v literatuře mění pohled na toto etnikum  
a jak se paralelně mění po celé dvacáté století jeho příslušníci samotní. Je chvályhodné, a pro 
cíle práce vysoce efektivní, že se skupinou pracuje v širším společenském kontextu 
regionálních i supraregionálních vazeb. Vendula Řezáčová dále ukazuje, že industrializace a 
globalizace způsobila u Venda změny ve struktuře rodin, vzdělávání a v obživných 
strategiích.  

Následně se autorka zaměřuje na svůj pobyt v terénu, pozici při terénním výzkumu a metodu 
práce. Realisticky zde upozorňuje na limity, které jsou dány jejím postavením, barvou pleti, 
genderem. Upozorňuje také na etické problémy, kdy jako host léčitelů zvyšovala jejich prestiž 
a umožňovala tak nepřímo žádat vyšší odměny za léčebné praktiky, z nichž některé měly 
pochybný efekt. 

Část zaměřenou na problematiku léčení kontextuálně zakotvuje. Upozorňuje, že tradiční, či 
spíše alternativní medicína je pouze jednou ze škály možností, ke které se může příslušník 
skupiny Venda přiklonit a že se rozhoduje mezi státním zdravotnictvím a soukromými 
praxemi a službami, které nabízejí nejrůznější církevní a dobrovolné instituce. Medicínský 
pluralismus chápe jako přirozený a nevyhnutelný trend související s urbanizací, cestováním 
Venda za prací a dalšími prvky moderního života. Vedle toho ale bere v úvahu, že navzdory 
biomedicíně a globalizačním trendům mají lidé v různých kulturách odlišné přístupy 
k problematice těla, zdraví a nemoci, a rozdílné strategie, jak s koncepty k nim se vážícími 
zacházet. Vendula Řezáčová toto téma otevírá problematikou vnímání těla a tělesnosti. 
Představy Venda o těle, jeho uspořádání a fungování pak konfrontuje s evropskými koncepty 
a přístupy biomedicíny. Relativně podrobně analyzuje představy léčitelů Venda o lidské 
anatomii a významu vybraných orgánů pro člověka jako komplexní bytosti zahrnující duši i 



tělesnou schránku. Ukazuje, že léčení koncipované jako léčení tělesných i duchovních 
substancí se logicky zaměřuje na rozsáhlou škálu praktik člověka zahrnující velkou část jeho 
způsobu života včetně jeho společenského působení. Věnuje se též kultu malombo a 
předkládá případové studie a ukazuje na nich, jak může být problematika duší předků 
konceptualizována v moderní společnosti a jak mohou být předkové chápáni jako zdroj 
současných civilizačních chorob. 

Autorka realisticky ukazuje, jak léčitelé Venda přizpůsobují svůj slovník biomedicíně a 
diagnostikují choroby, které ještě nedávno léčitelství Venda neznalo. V historické části práce 
sice píše o tradičním léčení, zároveň ale ukazuje jeho změny a konfrontaci s biomedicínou již 
v době evropských misionářů. Je jistě zajímavé, že způsob evropského léčení, kde se 
nekalkuluje s konceptem duše, měl vliv i na charakter konverze Venda na křesťanství a na 
komunikaci s misionáři. 

Při úvahách o tématice léčení autorka nezapomíná na to, že léčení je také obživnou aktivitou. 
Léčitelé svá pojetí léčení přizpůsobují tomu, aby byli konkurenceschopni na trhu. Poskytují 
alternativní řešení, o konkurenci vysílají negativní signály. 

Vendula Řezáčová diskutované lidové představy o těle a jeho léčení nechápe jako statický 
systém. Ukazuje, že představy Venda o svém fyzickém ustrojení a stejně i alternativní 
diagnostikování a léčba prochází vývojem a léčitelé reagují na podněty přicházející zvenčí. 
Přizpůsobují se technickým inovacím i zdravotní a sociální politice státu. Ze strany 
státu v současné době klima ovlivňuje koncept „Indigenous knowledge system“. Podle mého 
názoru koresponduje s podněty vycházejícími především z OSN a UNESCO, kde se 
problematika zapojení nativních znalostí do lokálních zdravotních systémů široce diskutuje.  

Přestože autorka správně poznamenává, že v léčení a v magických představách dochází 
k vývoji a realisticky naznačuje, že adjektivum tradiční je spíše nálepka, konstrukce, která 
neodpovídá žádnému definovatelnému stavu, v němž se léčení u Venda nachází, myslím si, že 
by si podobným pohledem podrobněji zasloužil analyzovat též pacient, který pomoc léčitele 
vyhledává.  

Práce je koncepčně velmi dobře promyšlena, logicky uspořádána, je čtivá, srozumitelná. 
Reprezentuje autorčiny kvalitní znalosti a dobrou terénní práci.  

Předložený text dokazuje, že autorka zvládá na vysoké úrovni teorii a metodologii oboru, 
dokáže dosavadní znalosti v oboru aplikovat při interpretaci terénních dat a s jejich pomocí 
vytvořit hodnotnou monografii. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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