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 Téma bakalářské práce si Barbora Černá zvolila v oblasti numinózního myšlení. 

Konkrétně se zaměřila na otázku, jak děti staršího školního věku přijímají a konceptualizují 

talisman, co by prostředek magie. Volbou tématu tedy autorka sáhla do oblasti, která není 

uceleně zkoumána a jako taková je velmi obtížná. Těžiště její práce pak spočívá v 

empirického – kvalitativního výzkumu.  

 

Zadání práce podřídila teoretický úvod. Snažila se úzce se zaměřit právě na otázky 

magie, pověry a magického myšlení. Do jisté míry se musela spoléhat na práce staršího data, 

které tuto problematiku rozvíjejí. Možná by jen za úvahu stálo podívat se na Eliadovy  Dějiny 

náboženské myšlení. Pravdou je, že současná věda klade důraz na jiné pojmy, které by se 

případně mohly ke zkoumané problematice vztahovat. Věrské představy či lidová víra, vztah 

člověka k náboženství jsou okruhy, kde by bylo možno ještě získat další, modernější pohled 

na danou problematiku. Zároveň je třeba přiznat, že tento pohled by východiska práce 

částečně odvedl od předmětu zájmu. Talismany by se pak staly spíše příkladem, na němž by 

se náboženské představy daly analyzovat. 

 Uvedení do tématu, alespoň co nabízí skromná česká literatura, se autorka zhostila se 

ctí a vytvořila rámec úvah pro interpretaci vlastního výzkumu. Data pro své interpretace 

získala u souboru šesti informátorů, kteří měli výchovné a vzdělávací potíže. Nicméně tato 

charakteristika je vzhledem k celému výzkumu a zejména interpretaci dat marginální. Má 

funkci pouze pasportizace dat. Dále se nepracuje ani s genderem informantů.  Klíčový je pak 

vlastně jen věk informantů. Toto vše je logické, neboť není s čím výzkum srovnávat. Protože 

autorka přikládá přepsané rozhovory, je zřejmé, že pro informanty sledované téma nebylo 

promýšlené, čemuž také odpovídá fragmentárnost jejich konceptualizací (nekonceptualizují – 

tedy není o čem mluvit). 

Vlastní výzkum představila v šesti kazuistikách – šesti informantů. V každé z nich 

dodržela zvolenou strukturu a zároveň se snažila vytvořit zastřešující kategorii, která by 

model vztahování se k talismanu pojmenovala. Tato intelektuální práce je jistě oceněníhodná, 

nicméně bych doporučila kategorie spíše slučovat. Např. vidím řadu shod mezi přístupem 

Petra a Michala, Mirka a Martina. Pak je také otázka logiky řazení těchto kazuistik. Na jisté 

podobnosti pak sama autorka upozorňuje v závěrečných kapitolách, kdy velmi hezky pracuje 

s koncepty, které nabízí literatura. Zároveň se zde tak trochu vzdává nabídnout čtenáři úvahy, 

které jdou nad rámec konceptů. Rozhodně zajímavá by byla úvaha nad otázkou, proč je 

konceptualizme talismanů v principech tak odlišná, proč někdo vidí talisman jako vazbu na 

manu a jiný jako orákulum samo o sobě, proč některé talismany potřebují rituál a naopak 

osobní talismany rituál nepotřebují – nebo toto není zmiňováno. Zajímavá by byla také 

otázka,  kde talismany v sobě berou onu magickou sílu. Rovina vlivu náboženských představ 

spojených s dominantní křesťanskou vírou vůbec nezazněla (což ovšem souvisí 

s nepromýšlením tématu informanty). 

 Předkládaná práce je dobře strukturovaná, interpretačně bohatá s ohledem na data, 

která bylo lze shromáždit. Podle mého soudu je práce také velmi inspirativní a bylo by 



přínosem, kdyby otevřela tuto, jinak zanedbávanou oblast kulturních modelů, které se podílejí 

na orientaci člověka v každodenním životě. Zároveň opakuji, že se jedná o téma nesmírně 

obtížné jak pro výzkum, tak pro dialog s literaturou.  

 Po formální stránce je práce Barbory Černé až na výjimky interpunkce a jednu 

nedopsanou větu v pořádku. Pro zpřehlednění bych autorce doporučila využít i grafického 

schématu, když popisuje vertikály a horizontály emocí a racionality u svých informantů. 

 

 Bakalářskou práci Barbory Černé pro obtížnost tématu hodnotím mezi výbornou a 

velmi dobrou. 
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