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Předmětem bakalářské práce Anny Puobišové bylo prozkoumat léčebný proces Reiki s ohledem na 

konceptualizaci těla a tělesnosti, tj. sledovat, jak je tělo v této léčebné metodě i v samotném 

léčebném (terapeutickém) procesu pojímáno, jací aktéři (ve vztahu k tělu a tělesnosti) zde vstupují do 

hry a co a jak praktikují, a konečně, jak je tento proces aktéry reflektován. Práce je založena na 

kvalitativním empirickém výzkumu realizovaném prostřednictvím autoetnografických pozorování a 

polostrukturovaných rozhovorů, jehož vcelku interdisciplinární teoretické ukotvení odkazuje na 

těžiště v antropologii těla. Text bakalářské práce je standardně a smysluplně členěn na teoretickou, 

metodologickou a empirickou část, v nichž autorka systematicky představuje kontexty daného 

tématu, svůj přístup k věci a poznatky, k nimž dospěla.  

Autorka se od počátku textu netají tím, že má k Reiki resp. alternativní medicíně osobní vztah a že 

primární motivací textu je promýšlení možností a kontextů alternativní medicíny v současné (západní, 

potažmo české) společnosti. Domnívám se, že tato skutečnost se významně podílí na povaze 

výsledného textu, a to jak v bezesporu pozitivní, tak ale i trochu svazující rovině. Mezi nepochybně 

kladné stránky textu (a tedy i výzkumu samotného) patří jednoznačně volba tématu (Reiki a 

tělo/tělesnost), volba výzkumné strategie a její realizace (autorka byla schopná vstoupit do obtížně 

přístupného terénu a citlivě se v něm pohybovat), vnímavost k detailům léčebné procedury, stejně 

jako porozumění jejím emickým interpretacím.  Kapitoly empirické části popisující proces léčení Reiki 

a kapitola věnovaná etice výzkumu jsou příkladnými ukázkami promýšlené a promyšlené terénní 

práce a její reflexe. Vynikající kombinace aktérských perspektiv, tj. dat z rozhovorů a 

autoetnografických pozorování, jež prošla náležitou analýzou, poskytla intimní vhled do procesu a 

především rozumění tomu, co může být a co může znamenat Reiki, umně podpořený tím, že autorka 

text o léčebné proceduře pojala de facto narativně (ve smyslu struktury textu).  

Jako svazující se pak, dle mého soudu, autorčin vztah k alternativní medicíně projevil v rovině 

teoretické, což se nutně muselo projevit i v interpretaci empirického materiálu. Zkoumaný problém je 

teoreticky kontextován opravdu obšírně, velmi obezřetně, jakoby se autorka trochu obávala zacílit na 

jádro problému. Jinými slovy, pokud by se autorka namísto výkladů o zájmu o tělo a tělesnost 

v historicko-filosoficko-humanitní perspektivě důkladněji věnovala (v textu naznačené) 

antropologické (myšleno sociokulturně antropologické) konceptualizaci tématu, tj. razantněji 

promyslela koncepty disciplinace (ideálně přímo prostřednictvím Foucaulta) a sémiotizace a přidala 

třeba Murphyho koncept (ne)moci, Douglasové (ne)čistoty či Bourdieuho habitualizaci, mohla ve 

svých interpretacích dojít o míli dále. Stejně tak důkladné zasazení Reiki do kontextu New Age  a 

alternativní medicíny mohlo být ve prospěch výše uvedených konceptů upozaděno. Anebo naopak 

mělo být akcentováno – ale pak měla touto cestou jít i interpretace dat (viz např. jemně naznačená 

komercializace) resp. reformulován výzkumný problém. Tím nechci říci, že by daný teoretický výklad 

byl chybný, ale jen a pouze to, že pokud by byla teoretická část zacílenější, razantně by autorce 

usnadnila interpretaci dat. Stávající interpretace stran proměny kontextů dialogu těl v procesu 

léčebné procedury Reiki jsou nepochybně zajímavé a inspirativní, ale ve vztahu k možnostem, jež 

autorce poskytují data, zůstávají tak trochu v půli cesty. To se ostatně projevuje v samotném závěru 



bakalářské práce, v němž je sice adekvátně shrnut dosavadní text, ale jeho další možná interpretace 

(jež by byla možná třeba na úrovni hlubší konfrontace s reflektovanými teoriemi) sklouzává k 

obhajování Reiki jakožto léčebné procedury s významným potenciálem v současné (západní / české) 

společnosti (nic proti, ale to nebylo tématem práce).  

Neodpustím si ještě několik detailních výtek, které ovšem nemají cílit na celkové hodnocení textu, ale 

spíše na kultivaci další autorčiny badatelské práce.  S ohledem na deklarované etnografické zacílení 

textu mě mrzí občasné užívání autorského plurálu v teoretické části.  Příliš nechápu, proč se 

v kapitole s názvem „New Age a ezoterizmus“ místo vcelku zažitého „New Age“ v texu užívá „Nový 

věk“. Název kapitoly 2.3.2 „Tělo jako prostředek porozumění kultuře“ se nesnoubí s obsahem. Na 

úvahu o tom, zda se fyzické a sociokulturní antropologii daří setkat v předmětu zájmu a „přispět 

k ucelenější koncepci lidského těla“ a že mají snad „správně nakročeno“, věru v takto postavené 

teoretické části není dost prostoru (táž kapitola). Pojmy triangulace a situovanost jsou v textu 

poněkud desinterpretovány. Validitě a transparentnosti textu by neškodilo zařadit důkladnější 

pasportizaci dat, zejm. profily informátorek. Z textu se jeví další minimálně dvě možná velmi zajímavá 

pokračování etnografického výzkumu: Reiki z perspektivy Material Culture a aktérské diskurzy Reiki.  

Závěrem. Anna Puobišová ve své bakalářské práci prokázala schopnost identifikovat aktuální a 

relevantní téma, teoreticky jej zakotvit a především cíleně a citlivě sledovat prostřednictvím 

terénního výzkumu. Nutno navíc podotknout, že jednou z technik sběru dat byla autoetnografie, a to 

věru není jednoduchá technika / metoda / žánr, natož pro začínajícího výzkumníka. Bakalářskou práci 

Anny Puobišové proto doporučuji k obhajobě a s ohledem ne výše zmíněné připomínky ji navrhuji 

hodnotit jako velmi dobrou až výbornou v závislosti na průběhu obhajoby. 
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