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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor práce: Jan Tesárek 

Název práce:  Tanec čarodějnic: Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie 

 

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 

Oponent: Mgr. Šimon Fiala 

Navržené hodnocení: 1 (výborně) 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Ve své práci autor tematizuje magii a čarodějnictví v současné české společnosti. Klade si čtyři 

výzkumné otázky: 

a) Co je to magie ve světech informátorů ve smyslu analytické koncepce? 

b) Jaký je vztah magie a náboženství ve světech informátorů? 

c) Jakými způsoby je sjednávána skutečnost magie? 

d) Jak ovlivňuje magie sociální světy informátorů? 

 

Tyto otázky následně pojednává a hledá na ně odpověď v kapitolách „umění vidět“, „umění věřit“, 

„umění vědět“ a „umění sloužit“. 

 

Nejen že cíl práce je jasně formulován a v analytické části uspokojivě naplněn, ale autor také 

demonstruje schopnost vést čtenáře akademickým textem, zasvěcovat do výzkumných problémů a 

motivovat ke společnému hledání odpovědí. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Text se opírá o velké množství relevantní literatury, české i cizojazyčné. Navrch toho se literatura 

jeví jako velmi dobře vybrána a její přínosy a implikace jsou vhodně vysvětleny. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Práce je založena na nezanedbatelném množství výzkumné práce zahrnující zúčastněné pozorování 

s vedením výzkumného deníku, deset biografických rozhovorů s šesti informátory a analýzou 

zdrojů produkovaných praktikujícími mágy a čarodějnicemi. Kvalita sebraných dat je tedy vysoká. 

Hodí se dodat, že autor nezanedbává ani etickou stránku a data předkládá v anonymizované podobě. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů prezentovaných v práci je velmi vysoká. Autor si vybírá netriviální téma, 

přistupuje k němu s patřičnou citlivostí a dochází k závěrům, které vykazují přítomnost 

sociologické imaginace i schopnosti se naladit na otázky současné sociologie a sociální 

antropologie. 
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Téma autor pojednává komplexně a systematicky. V oblasti teorie demonstruje široký přehled 

o přístupech ke zkoumání magie a čarodějnictví, přičemž jednotlivé přístupy srozumitelně popisuje 

a kontrastuje.  

 

V rámci zájmu o epistemologické a ontologické ukotvení kouzelnických praktik zapojuje autor 

teoretiky, kteří reprezentují jeden z „cutting edge“ proudů současné sociální teorie – Latoura a Mol 

a jejich české protějšky Konopáska a Stöckelovou.  Jejich náročné argumenty kvalifikovaně 

reprodukuje. 

 

Autor obratně redukuje stimuly nepochybně překypující svět praktikujících čarodějů a čarodějnic 

do kapitol zabývajících se epistemologickou konstrukcí magie, symbolickou i vtělenou praxí, 

narativní a legitimizační stránkou a sociálně-vztahovými přesahy. Práce v tomto ohledu naplňuje 

formální i substantivní požadavky akademického textu a překračuje parametry žánru bakalářské 

práce. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autorova zjištění jsou dobře odlišena od zjištění převzatých. Autor vstupuje do produktivního a 

kritického dialogu s autory a schopně navazuje na předchozí vědění v souladu s pravidly i 

konvencemi akademického psaní. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Úroveň odkazového aparátu je dostatečná. Citace jsou použity korektně a bibliografie odpovídá 

požadavkům. 

 

Jako drobnou výtku uvádím, že autor nekonzistentně pracuje s dublováním jména citovaného 

autora. Někde uvádí jméno v textu a následně i v závorce, jinde ne (osobně považuji druhý způsob 

za korektnější). 

 

Bibliografie je korektně vedena, ačkoliv norma ISO 690/2011 vyžaduje uvádění i ISSN/ISBN/DOI 

kódů – autor je neuvádí. Dále se v citacích vyskytují překlepy a drobné nedostatky. Do budoucna 

doporučuji předejít potenciálním chybám využitím citačního softwaru (např. ZOTERO). 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 

 

Oceňuji autorovu kvalifikovanou práci s definicí magie, ochotu připustit její omezení, ale zároveň 

také ochotu skutečně v analýze přihlížet k jejím implikacím. Autor s definicí pracuje reflexivně a 

provizorní definici zpřesňuje a upravuje s postupem výzkumu. Přesto si dovolím poznamenat, že 

pracovní definice na s. 33 je poněkud slabá. 

 

Na práci je třeba vyzdvihnout, že je elegantně psaná, bezprostřední a čtivá – žánru navzdory. Autor 

skutečně zve čtenáře do neobvyklého světa čarodějů a čarodějnic. Nejedná se však o banální 

exkurzi do obludária, nýbrž o plnohodnotnou a svět informátorů respektující sociálně 

antropologickou studii, která usiluje – slovy Paula Rabinowa – o poznání sebe oklikou skrze 

poznání radikálně jiného. Autorovi tímto připomínám, že v rámci magisterského studia má možnost 

publikovat výstupy ze svého výzkum a v rámci stipendií z prostředků SVV být za publikaci 

finančně odměněn. 
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Proč se autor kloní k etické (vs. emické) definici magie? Z odstavce na straně 13, ve kterém tento 

příklon deklaruje, není vysvětlení jasné. Jak lze volbu etického nahlížení ospravedlnit? Souhlasili 

by respondenti rekrutovaní z různých směrů, že jsou součástí jednoho fenoménu? 

 

Proč považuje autor redukcionismus a reprezentativismus – který přisuzuje Durkheimovi a jeho 

pokusu vysvětlit náboženství jako proces, ve kterém se společnost zrcadlově vztahuje sama k sobě – 

za nebezpečný a nevalidní? 

 

Celkové hodnocení práce: Výborně. 

 

 

Datum: 30. 5. 2016      Podpis: 

 

 


