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Formální stránka práce
Úroveň zpracování splňuje nároky, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Neobsahuje 

hrubé chyby, práce s citacemi je správná, stylistická stránka jazyka je odpovídající. Rozsah 
praktické části (32 stran) převyšuje rozsah teoretické části, která včetně metodologie tvoří (17 
stran). Závěr a diskuse doplňují práci na celkovou délku 54 stran. Práci lze považovat za 
empirickou. Práce je doplněna přepisem šesti rozhovorů, které jsou v práci analyzovány. Studentka 
použila dostatečné množství literatury. Práce obsahuje všechny povinné součásti.

Obsahová stránka práce
V teoretické části studentka zpracovává literaturu etnografickou a psychologickou. 

Vymezuje základní pojmy talisman, pověra, lidová víra, věnuje se používání talismanů v Čechách z 
historického hlediska. Tématiku magického myšlení versus myšlení vědeckého ošetřuje jak z 
hlediska antropologického, tak psychologického. Možná by této části neškodilo reflexivnější 
zpracování, tedy jasnější závěr, co si z těchto poznatků o dualitě myšlení můžeme vyvodit pro další 
bádání.

Praktická část byla provedena ve dvou fázích, nejprve se studentka snažila zjistit, jaké je 
obecné povědomí o pojmu talisman, zda vůbec dotazovaní vědí, co to talisman je. Jaké jsou jejich 
koncepty. V druhé fázi byly provedeny rozhovory s šesti chlapci. Podotkněme, že informanti byli 
jedinci, kteří se potýkali s různými výchovnými problémy a jejichž rodinné zázemí nebylo vždy 
„ideální“. Analýza rozhovorů byla zaměřena na motivy používání či nepoužívání talismanů a jak je 
strukturováno myšlení chlapců – zda vědecky či magicky a jakou roli hraje v této strukturaci 
emocionalita či racionalita jedince. 

Pro studentku při zpracovávání bakalářské práce nebylo snadné vyhledat odpovídající 
literaturu, dané téma není v literatuře zpracováno jako takové. Některé teoretické motivy se 
ukazovaly až při vlastní analýze rozhovorů, tudíž jak se to během kvalitativního výzkumu stává, 
musela zapracovat teoretické myšlenky, které by jí pomohly k interpretaci dat, až po zpracování 
empirické části. Téma nebylo jednoduché také v tom, že bylo zaměřeno na konkrétní fenomén – 
talisman a nebylo vůbec jisté, zda jej „objeví“. 

Celkové hodnocení práce
Studentka pracovala samostatně, pravidelně využívala konzultace. Dodržovala časový plán 

výzkumu a celkově se její studijní přístup dá ohodnotit jako pečlivý a odpovědný.

V Praze 23. 5. 2011 Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.


