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Předložená diplomová práce k obhajobě je sepsána na 80 stranách a vychází z velmi bohaté, 

literární tvorby, která přímo i nepřímo zasahuje do oblasti související s fenoménem zdraví. 

V seznamu literatury se tak můžeme setkat se 155 časopiseckými a monografickými tituly a 

25 odkazy na internetové zdroje. 

Jak z rozsahu prostudovaných publikací vyplývá, práce je literárně rešeršní povahy, opřená o 

odpovídající metodologii, potřebné k realizaci takového typu badatelské práce. 

Tři cíle práce nabízí autor čtenáři na s. 12 a podobně tři úkoly na stranách 12 a 13. Pak 

následují jednotlivé kapitoly, které mají obsahově splnit záměr, uvedený texty zmíněných 

úkolů. 

Jednotlivé kapitoly práce jsou přehledně  a věcně k praxi formulovány a propojeny. Protože 

jde o porozumění dílčí části čínské kultury, je v práci upozorněno na obtížnost přesného 

vyjádření překladů. Obtížnost je samozřejmě tím větší, protože jde o filosofické texty spjaté 

s etikou individuální životní praxe. Při studování textů je třeba se nechat odradit naznačenými 

problémy, nenechat se svést poznáním vlastní kultury při posuzování kultury jiné a s úctou 

hledat v nich moudrost a možná i útěchu při vědomí, že přežily tak četná staletí. 

I když některá pojmová vymezení, (taoismus, I-t´ing, zdraví a tao…) se mohou zdát stručná, 

autor z literárních zdrojů vytěžil opravdu podstatné skutečnosti, vedoucí k poznání. Naznačuje 

však čtenáři jakými cestami se ubírat za hlubším individuálním poznáním a správně říká, že 

na takové cestě nelze spěchat. 

Poznámky k práci: 

 Jsem přesvědčen, že bylo možno formulovat 1 cíl práce. Možná je to tím, že jsem 

příliš ovlivněn profesí, v níž léta působím. Úkoly pak odpovídají záměru, pozastavit se 

s plnou vážností a tedy i se znalostí věci kriticky k myšlenkovému směru taoismu, 

z něj vyplývajícímu zájmu o lidské zdraví a následnému zamyšlení „ a co u nás 

doma“? Jak my jsme na tom s vážným úsilím o zdraví národa, úsilí, které by mělo 

kontinuálně probíhat v rodině, škole – a to od mateřské počínaje, i celé, jak chceme 

říkat občanské společnosti! 



 Myslím si, že pokud publikujeme filosofické dílo, měli bychom spíše než moderní 

společnost používat současná společnost (s. 71). Rovněž „vyspělý západní svět“ je 

třeba konkretizovat anebo se uvedenému adjektivu vyhnout. 

 V seznamu zkratek chybí: SOV, GV, RVP VP. 

 Obrázky jsou samostatnými částmi publikace. Mám za to, že měly být opatřeny 

legendou a z hlediska čitelnosti ve větším formátu. 

 V práci jsou překlepy v nevelké četnosti; např. s. 38 Partyková, s. 36 systémů, s. 40 

blízký, s. 46 pozapomnělo, s. 47 podle, s. 55 docházet. 

 V kapitole Závěr bych nepředpokládal tvrzení, „ že vytčené cíle práce se nám podařilo 

splnit…“. Očekával bych spíše zamyšlení, co konkrétně z taoismu o zdraví by bylo 

možné přenést do našeho kulturního prostředí a proč a za jakých předpokladů.  

Dotazy: 

 Kdy jste se rozhodl pro práci s tímto tématem a proč. 

 Jak definuje ájurvéda zdraví. 

 Učil jste, nebo jste opakovaně viděl vyučování tělesné výchově. 

 Co Vás vede k tvrzení, že jsme na cestě, která vede ke zlepšení k výchově ke zdraví? 

Závěr: 

Předloženou diplomovou práci jsem se zaujetím pročetl a vyjadřuji obdiv nad výběrem 

tématu, jejím kvalitním zpracováním za účasti tak četných literárních předloh. Téma práce je 

obsáhlé a nesnadné a autor se s ním se ctí vyrovnal. Mé poznámky k práci nesnižují její 

hodnotu. Je nesporně hodnotou pro autora na cestě profesním i osobním životem. Práce má 

všechny rysy splněného úkolu v rámci studia, doporučuji ji k obhajobě. Současně se 

domnívám, že by mohla být základem pro rigorózní zkoušku na naší fakultě. 

 

V Prze, 5. 6. 2021    Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 


