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I. Formální kritéria
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.

ano
x

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.

x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.

x

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení
problému.

x

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,
pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)
Slovní ohodnocení
II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.

ne

x

x

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.

x

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.

x

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.

x

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu
charakteru studovaného oboru (ZSV).
Slovní ohodnocení
III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.

zčásti

x

x

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.

x

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se
zabývá.

x

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a
vlastní myšlenky.

x

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného
tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

-

-

-

Slovní ohodnocení:
Antropologicky orientovaná bakalářská práce Radka Hromuška naplňuje svůj cíl tím, že se
autorovi podařilo podat poměrně ucelený obraz čarodějného hnutí Wicca: díky promyšlené a
smysluplné struktuře jsou v práci představeny: tématu nejbližší horizont antropologické
teorie, kořeny a charakteristika kultu, jeho podoby a jeho možné místo v České republice.
Předností autorova zpracování práce je hojné využívání anglicky psané a do češtiny
nepřeložené literatury, autorova schopnost získané informace nejen zpracovávat, ale též
interpretovat a zamýšlet se nad jejich hodnotou, přičemž zmíněné intepretace vycházejí
z porozumění antropologickým teoriím, díky čemuž může autor pro práci stěžejní teorie nejen
přijmout, ale též je v jisté míře kriticky nahlédnout.
Za určitý nedostatek práce by mohla být považována nepřítomnost reflexe
čarodějnictví jako takového v kontextu antropologických teorií náboženství či nevyužití
možnosti pohlédnout na danou problematiku z jiných než antropologických perspektiv.
Taktéž může být konstatováno, že posuzovaná práce svým záměrem nepřesahuje rozměr
traktování určitého tématu: vlastní myslitelská iniciativa autora se soustředí spíše na
interpretování a srovnávání nálezů klíčových myslitelů než na přímé a kritické zkoumání
problematiky samé; zde je však na místě také podotknout, že požadavek na naplnění výše
uvedených nároků přesahuje běžná očekávání spojená s realizací bakalářské práce.
IV. Otázky k obhajobě
Jak byste charakterizoval tzv. čarodějnické kulty v porovnání s jinými náboženskými
formami? (Např.: Čím se liší tyto kulty od tzv. světových náboženství? Jaký je vztah mezi
nimi a šamanizmem?)
Přenesme se do kontextu výchovy a vzdělávání: Nalézáte nějaké rizikové faktory, jež by
mohly případně provázat narůstající sympatie mladistvého k hnutí Wicca?
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