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Charakteristika práce 

Práce Jana Tesárka je odvážným a překvapivě zdařilým pokusem navrhnout teoretická, 

metodologická i tematická řešení problému jak antropologicky přistupovat k magii (a co to vlastně 

magie je) v současných západních společnostech.  Autor si je vědom, že tato problematika má 

složitou historii v sociálních vědách, z níž se po dokumentované úvaze hlásí k inspiraci Jeanne 

Favret-Saadou, Tanyou Luhrmannovou, Susan Greenwoodovou a dalšími, jejichž přístup je založen 

na různém stupni zapojení se do zkoumaných světů. Autor reflektuje dosavadní spíše religionisticky 

kategorizační přístup ke studiu západního okultismu jako nevyhovující českému prostředí a volí si 

biografickou strategii, která narušuje zvyklé kategorie. V napětí mezi metodologickým 

agnosticismem a supernaturalismem se pak uchyluje k „věřícnému“ přístupu (Konopásek & Paleček 

2010) inspirovanému latourovskou symetrií.  

Výzkumné otázky jsou ambiciózní (str. 21), nicméně vycházejí z důkladného promýšlení nejen 

literatury, ale také povahy vlastních dat, jimiž jsou opakované rozhovory s praktikantkami a 

praktiky magie, pozorování, osobní zkušenosti. Utvářejí tak strukturu samotné práce, která 

pojednává o magii jako specifických epistemických procesech, o vztahu magie a náboženství, o 

racionalitě magie a sociálním postavení čarodějnic. 

Právě první z těchto kapitol o magii jako specifické epistemologii můžeme považovat za autorovo 

originální řešení letitého antropologického sporu o povahu magie jako analytické kategorie, 

jakkoliv vize a znamení (nikoliv už orákula) jsou také vlastní těm, kteří by se hlásili k náboženství a 

vymezovali se vůči magii. Kapitola „Umění věřit“ pak problematiku náboženské (?) víry 

představuje jako víru (?) v symbolické systémy vyvozené z konkrétních spiritualit, přičemž tento 

termín není přesněji vymezen. Čarodějnice tedy podle Tesárka musí umět věřit a právě víra jim 

poskytuje možnost denotovat a konotovat své magické poznání. Teoretická výzva víry by jistě 

potřebovala rozpracovat v další práci.  Objevuje se pak i v kapitole o racionalizacích magie, které 

legitimizují krok víry ve skutečnost magického poznání. Pregnantní je pak analýza sociální role 

čarodějnice, jejž klientské sítě nejsou omezeny na lidi, ale zahrnují často i mrtvé duchy, krajiny či 
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božstva. Čarodějnictví jako služba je pak pravděpodobně vázáno na křesťanský kontext západních 

společností, kde nadpřirozené obdarování vyžaduje vyšší stupeň závazku vůči okolí.  

Teoreticky výborně podepřená, metodologicky odvážná, hloubavá práce Jana Tesárka je navíc 

čtenářským zážitkem.  Jeho literární přístup k reprezentaci výzkumu nabízí vhled do zkoumaných 

světů, ale i do procesu hledání významu badatelské práce. 
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Hodnocení 

Práci hodnotím jako výbornou až excelentní, doporučuji ji do soutěže o získání Bolzanovy ceny.    
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