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Anna Puobišová si ve své bakalářské práci klade za cíl porozumět ezoterickému léčitelství 

reiki, přičemž se zaměřuje primárně na tělo v procesu terapie. Zajímá ji jednak „jak je s oběma 

těly nakládáno během terapie, co dělají a co se s nimi děje“ a jednak „tělesné prožitky klienta i 

terapeuta v rámci terapie reiki“ (s. 7).  

Toto porozumění se rozhodla získat skrze etnografický výzkum realizovaný s využitím 

polostrukturovaných interview a také autoetnografie, jakožto introspektivní formy etnografického 

výzkumu kombinujícího prvky etnografie s autobiografií. 

Po stránce teoretické je práce zvládnuta výborně. Autorka práci ukotvila nejen 

v adekvátní šíři, ale na úrovni bakalářské práce také (ve většině případů) do adekvátní hloubky. 

Přitom je třeba ocenit i skutečnost, že autorka musela pracovat v rámci několika velmi odlišných 

diskurzů (antropologie těla, religionistiky, sociologie medicíny). Teoretické ukotvení přitom 

nezprostředkovává pouze kontext zkoumaného tématu (reiki), ale vytváří konceptuální rámce 

(semiotizace a disciplinace těla, konvenční a nekonvenční medicína, nová náboženská hnutí a 

ezoterismus), které autorce umožňují na stranu jednu formulovat výzkumné otázky, a na stranu 

druhou jí poskytují analytické nástroje pro jejich zodpovězení. Fakt, že přitom autorka vychází 

primárně ze sekundárních zdrojů, lze na bakalářské úrovni považovat za neproblematický. Přesto 

lze v teoretickém ukotvení nalézt některá problematická místa.  

Jedním z nich je skromný prostor věnovaný konceptům semiotizace a disciplinace těla (s. 

16 a 18-19), kterým autorka věnuje pouze necelé dvě strany, ačkoliv jsou pro celou práci stěžejní. 

Zároveň bych v tomto ohled očekával, že bude autorka pracovat mimo jiné s díly Michela 

Foucaulta, což se bohužel neděje.  

Druhým je pak nejasná konceptualizace pojmu rituál, který autorka užívá v rámci 

empirické části bez toho, aby jej jakkoliv vymezila. Užívá-li jej jako emickou kategorii (s. 53), 

měla by tuto skutečnost explicitně zmínit, a neměla by jej zároveň užívat jako kategorii 

analytickou (s. 54 a 56). 

Po stránce metodologické, zejména co se týče popisu užitých postupů a transparentnosti 

celého výzkumu, je práce zvládnuta také velmi dobře. Dobře se po obsahové stránce autorka 

zhostila i reflexe vlastní pozice, ačkoliv po stránce formální se občas nevyhnula některým 

neobratným formulacím.  

Z hlediska užitých metod je volba i aplikace polostrukturovaných interview v zásadě 

bezproblémová. Kromě popisu vzorku v agregované formě bych sice uvítal i charakteristiky 

jednotlivých terapeutek, např. v podobě medailonků informátorů, ovšem vzhledem k vytyčeným 

otázkám to není nijak zásadní připomínka. Podobně by autorka mohla sjednotit i demografické 

údaje uváděné u jejich výpovědí, kdy někdy uvádí pouze jméno informátorky, někdy i její věk (s. 

39 a 51), přičemž bych se klonil spíše k širší variantě než k pouhému jménu. 

Jisté rezervy však vidím v aplikaci druhé zvolené metody – autoetnografie. Silnou 

stránkou autoetnografie je nepochybně schopnost zprostředkovat individuální zkušenost, čímž se 

vzhledem k cíli výzkumu jeví jako ideální nástroj. Zároveň však klade na výzkumníka nemalé 

nároky týkající se jeho schopnosti a ochoty „obnažit“ se čtenářům, aniž by se jako informátoři 

mohl anonymizovat a utajit tak svou identitu. Autorka však v práci potlačila zmiňovanou silnou 

stránku a naopak vyzdvihla její limity. Abych byl konkrétní – autorka se formulací výzkumných 

otázek (s. 36), které zcela správě ukotvila v prezentovaných teoriích, odklonila od zkoumání 



tělesných prožitků, pro jejichž zkoumání je autoetnografie skvělou volbou, směrem k významům 

těla, jeho konceptualizaci, semiotizaci a disciplinaci, pro něž není volba autoetnografie právě 

ideální. Zároveň se, ze zcela pochopitelných důvodů, neotevírá čtenáři do té míry, aby mu 

opravdu zprostředkovala svou neopakovatelnou individuální zkušenost zakoušené reality (s. 38). 

Aplikace autoetnografie se tak v tomto případě blíží „běžnému“ zúčastněnému pozorování, což je 

škoda. Abych ale nebyl nespravedlivý, autorka explicitně pracuje se svou reflexí a prožíváním 

jednotlivých terapií, ovšem nedaří se jí z nich vytěžit tolik, kolik mohla. Ať už proto, že vlastně 

tato data nepodávají odpověď na výzkumné otázky, nebo proto, že se v „odhalení svého nitra“ 

„drží zpátky“. 

Nemohu si také odpustit dvě drobné poznámky ve vztahu k etice výzkumu, ačkoliv obě 

jsou spíše drobným opomenutím. První se týká deklarovaného utajení identity informátorek, 

v němž je autorka v celé práci velmi důsledná. Až na pozn. 47 na s. 48, kde uvádí jako zdroj 

webové stránky jedné z informátorek, kterou tímto lze snadno identifikovat. Druhá se týká užití 

úryvku práce Petra Matouška, která autorce slouží jako paralela vlastní zkušenosti. Činí-li tak 

však bez toho, aby uvedla kontext, v němž se oba výzkumy liší, působí Matouškovi návrhy 

postupů získání důvěry informátorů v porovnání s postupy autorky jako v lepším případě směšně, 

v horším hulvátské. 

V důsledku limitů aplikace autoetnografie působí samotná empirická část v některých 

aspektech jaksi nedotaženě, resp. nedokončeně (např. odd. 4.2.5. či Závěr). A to i přesto, že 

autorka zodpovídá všechny výzkumné otázky a explicitně pracuje s teoretickou literaturou i 

v průběhu analýzy, což v rámci bakalářských prací není standardem. Do velké míry je tento 

dojem způsoben očekáváním, které autorka buduje v úvodu své práce a v teorii dále navyšuje. 

Samozřejmě se i v rámci analýzy objevují některé dílčí nedostatky. Například argumentace o 

mnohosti těl (s. 56-57) vzbuzuje pochybnosti, zda je tato mnohost opravdu součástí reiki a není 

spíše důsledkem synkreze s některým jiným systémem nekonvenční medicíny. Podobně 

problematickou vidím analogii rukou terapeuta jako nástroje porozumění tělu klienta a těla jako 

prostředku porozumění určité kultury (s. 58). 

Po stránce formální práci nemám co vytknout a mohu pouze pochválit důslednost, s níž 

autorka vedla poznámkový aparát. 

I přes zmiňované připomínky se autorce jednoznačně podařilo čtenáři přiblížit sociální 

realitu reiki a s jistými limity také zprostředkovat tělesnou zkušenost jak klientek (resp. 

klientky/výzkumnice), tak terapeutek. Domnívám se tedy, že práce jednoznačně splňuje 

požadavky kladené na absolventskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení 

na pomezí výborně a velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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