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Autor zvolil téma z rozmezí religionistiky, o které při studiu dostává jen základní informace, a
sociální práce v širokém slova smyslu. Chybějící odbornou průpravu, zejména pokud jde o metodologii religionistické práce, student získával ve volitelných seminářích a v dostatečném rozsahu
konzultací.
Jde o směr, pro který se vžilo označení městský šamanismus. Autor připojuje ještě název alšamanismus zřejmě užívaný v úzkém okruhu příznivců této praxe. Student má subjektivní důvody
pro tento výraz (užitý i v názvu práce), je však diskutabilní, dojde-li k jeho rozšíření.
Práce se opírá o autorovu osobní zkušenost s tímto prostředím a o neformalizované rozhovory
vedené s lidmi, kteří se věnují městskému šamanismu, a dále pak o literaturu. Mezi ní student
identiﬁkuje literaturu vědeckou, tedy sekundární, popisnou a analyzující, např. R. Kocku von
Stuckrad, Z. Vojtíšek, G. Mayer, přičemž je sporné např. nakolik lze všechny spisy S. Grofa řadit
sem. Druhý okruh literatury tvoří spisy insiderů, pohled zevnitř (tato část bibliograﬁe je stylisticky vadně označena jako Literatura z pohledu zevnitř a zážitků, s. 46). Knihy v přiměřené
míře doplňují internetové zdroje, u nichž (vzhledem k jejich proměnlivosti) autor správně uvádí
i datum, kdy obsahovaly použité informace.
Práce je přehledně členěna. Jejím těžištěm jsou kapitoly obsahující informace o praktických
technikách „alšamanismu“, případně sdílených s jinými duchovními směry, které autor překvapivě označuje jako duchovní umění. Tvrzení tam obsažená jsou dobře dokumentována, především
z primárních pramenů. Autor však občas opomněl uvést zdroje tam, kde jde o vlastní zkušenost,
např. kapitola 6. Organizace ve světě a v ČR (s. 41 – 43) je krátká, napsaná velmi zběžně a neobsahuje žádný odkaz na zdroj informací, i když postižení organizační stránky šamanismu je (podle
Závěru na s. 44) jedním z cílů práce, třebaže sekundárním.
Student na základě konzultací postupně rozlišil výpovědi na základě osobní „šamanské“ zkušenosti od hajitelných religionistických tvrzení. V některých částech práce se však toto rozlišení
ztrácí, např. na s. 30 vyslovuje tezi, že mimosmyslové získávání informací je potvrzeno a není
zřejmé, je-li to míněno výpověď zevnitř. šamanismu, resp. referování o stanovisku zastávaném
uvnitř nebo jako výpověď religionistická. Religionistika se však možností mimosmyslového získávání informací nezabývá. Pokusy ověřit (nebo vyvrátit) telepatii a jiné jevy mimosmyslového
vnímání se odehrávají a nejsou uzavřené v tom smyslu, že by byla získána shoda nepředpojatých
pozorovatelů. V této části práce jsou dále uvedeny příklady bez uvedení zdroje, např. o praporu
vojáků využívajících postupy známé z prostředí New Age (s. 30). Na s. 32 se student uchyluje
k argumentaci pomocí románu. Tím se dá případně doložit výskyt určitého přesvědčení, ne však
událost sama.
Vzhledem ke studijnímu oboru bychom čekali podrobnější informace o vazbě „alšamanismu“
a sociální práce. V kapitole 5. Alšamanismus a duchovní a psychosociální působení (s. 37 – 40),
kde bychom to očekávali, se vypráví několik příběhů na základě autorových osobních rozhovorů,
skutečně sociální práce se může týkat možná jeden příklad v rozsahu jednoho odstavce na s. 39.
Na s. 40 je v téže kapitole uveden příklad ﬁlipínských šamanů. Tvrzení, že ﬁlipínští šamani umí
zvrátit fyzický projev může být projevem legitimního osobního přesvědčení, bez potvrzení těchto
praktik medicínou však takové tvrzení bez dalšího komentáře nepatří do univerzitní kvaliﬁkační
práce.
Stylistické, pravopisné a gramatické chyby, např. „s Bohy“ na s. 33, stylisticky nečisté označení kapitoly 5, nebo terminologické chyba na s. 42, kde autor mluví o Čechách, ale jde zřejmě
o Česko (bez určení, jde-li o Čechy, Moravu nebo českou část Slezska) nejsou příliš četné, autor
na pročištění práce od těchto závad pracoval.
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Práce byla konzultována: dostatečně
Navrhované hodnocení: C
Zdůvodnění, závěr:
Práce Kamila Raina přináší informace a zkušenosti ze segmentu současné spirituality, který česká a světová religionistika nemá příliš zpracovaný. O to byla autorova práce těžší. Přínos převažuje nad připomenutými chybami. Proto doporučuji práci k obhajobě a v případě uspokojivého
zodpovězení otázek navrhuji její hodnocení stupněm C dobře.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1) Popište podrobněji některé organizace v Česku, které pěstují šamanismus.
2) Navrhněte možné uplatnění zkušeností s městským šamanismem pro oblast sociální práce
(prevence, péče).
Doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: doporučuji
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