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1)    Struktura argumentace.

Autorka si zvolila jistě ne snadné téma, navíc stále poněkud v českém prostředí opomíjené, kterým
je problematika čarodějnictví. V konkrétním podání předložené diplomové práce e jedná o kritickou
reflexi teorie čarodějnictví i Mary Douglas, významné antropoložky, která zasvětila část své kariéry
studiu tohoto tématu. Práce je argumentačně velmi kvalitní a konsistentní.

Počet bodů: 8

2)    Formální úroveň.

Po formální stránce je práce taktéž velmi kvalitní, až na drobná stylistická zaškobrtnutí
neshledávám na práci z hlediska jazykového nic závadného. Totéž mohu říci o poznámkách pod
čarou, užívání cizích jmen a terminologie, které koneckonců autorka věnuje část úvodu.

Počet bodů: 7

3)    Práce s prameny.

Autorka vychází z rozsáhlého pramenného materiálu, neboť práce je postavena jako „kritická
reflexe“ a tudíž díla Mary Douglas, ale koneckonců i dalších antropologů, především Evanse-
Pritcharda, Maxe Gluckmana či I. M. Lewise je možné chápat jako primární prameny. Seznam
literatury je skutečně ohromující a autorka v celém svém díle dokazuje, že je schopna se všemi
písemnými materiály náležitě zacházet. Drtivou většinu děl tvoří anglicky psaná literatura doplněná
o některé zásadní české studie či knihy.

Počet bodů: 8

4)    Vlastní přínos.

Práce rozhodně není pouhým mechanickým kompilátem, ale skutečně velmi kvalitní diplomovou
prací, která je do značné míry inspirativní. Přesto, že sama sebe autorka možná poněkud devalvuje
označním svého přístupu za „frazerovský“, domnívám se, že přistoupila ke zpracování tématu
nanejvýš kritickým, intelektuálně vytříbeným a na poměry diplomových prací „zkušeným“
způsobem bez nějakých větších slabin.

Počet bodů: 8

5)    Obecný přesah práce.

Danou problematikou se v českých zemích zabývá jen doslova „hrstka“ badatelů. Autorka navíc
prokázala, že téma čarodějnictví může být zajímavé a z hlediska výzkumu pozoruhodné pro řadu
disciplín, antropologii, religionistiku, sociologii, filozofii, historii, aj. Svým do značné míry
interdisciplinárním přesahem jen dokládá svou erudici a píli.

Počet bodů: 8

Bodů celkem:39

Doporučuji práci k obhajobě se známkou výborně.

V Plzni, dne 2.8. 2013
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.


