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(Posudek na bakalářskou práci)

Kandidátka předkládá k oponentnímuřízení obhajoby práci, která ... ,,se zabývá
esoterickými přístupy v souěasné Ženské spiritualitě" ... mapuje ,,současnou literaturu
k historii esoteriky a česká méďía, která se esoterice věnují" ... historicky zaměřenou literaturu
vyuŽívá... ,,k sepsání nástinu rnývoje esoteriky se zaměřením na pronásledovrání čarodějnic" ...
anazákladě poznatků získaných terénním výzkumem se pokouší ... ,,zachyitženy, které se

věnují esoterice, a to především vykladu karet". (Viz c.d. s. 6). Text práce je rozvrŽen do 10

oddílů, 17 kapitola 16 subkapitol.

Vstupní část práce (viz c.d., s. 8_14) autorka věnovala standardním metodologicko-
metodickým aspektům studia. V centru její pozomosti je kritika relevantních informačních
zdrojů tištěné provenience (odborná /psychologická, historická a etnologickál literatura,
duchovní-esoterická literatura /lexikony/, popularizační literatura lbelretrie), ,,esoterická
mediď' (časopisy /esoterické, zaměŤené na léčitelství, astrologické/, internet a televize'

Navazující oddíl práce nazvaný historie (viz c.d., s. 15-29) je stručným exkurzem
odkazujícím na zkoumanou problematiku v období starověku (viz c.d., s. 15_17), středověku
(viz c.d. s. 18-22) a novověku (viz c. d., s.23_29). Strukturovanější a informativnější podobu
má kapitola pojednávající o současných tendencích v percepci esoteriky (viz subkapitoly:
Satanismus, UÍo, New Age, Neopaganismus, Astrologie aVýchodní esoterika).

Z oborového _ tj. etnologického _ hlediska,lze povaŽovat zapozoruhodné a nosné
především ty partie práce zahrnujíci přípravu, pruběh a interpretaci terénního výzkumu (viz
c.d., s. 3648) realizovaného u ětt' informantek.

Záv&eěný oddíl bakalářské práce (viz c. d., s. 50-51) bilancuje dosažené vysledky
studia pojednávané problematiky a upozorňuje na alternativy jeho prolongace.

Hodnocení. Konceptuální členění bakalrářské práceje adekvátní zvolenému tématu a cíli
práce. Autorka prokénala schopnost pracovat s sekundárními i primámími zdroji informací a
její interpretace působívyvitženě. Formální zpracováni textu - až na drobné metodické
nedůslednosti (viz bibliografické odkazy v pozniímkách) _ je rovněž přijatelné.

Soudím, že Veronika Konopásková vyhovělapožaďavkům kladeným na bakalářskou
ptáci a doporučuj i ji tldíž k obhaj obě s navrhovaným hodnocením,,velmi dobře".
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