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Diplomové díRo Kalmmll8c
sestávající z úvodu, čtyř neoznačených
(rozpadajících se na podkapito~y), závěrl at bibliografie, lze rozčlenh na dvě základní částrL
Tou první je volný, dosti enull!Lemtivni (enumerace, rozumlÍ se přmšná,
tatk trochu
autorovou neřestí) rámec, skýt<Jjid především kritické hodnoceni literatury (možná až
tdegrafické) a poté - a to především - spirituálm sexualita v tradici tantry a taoismu. Řekl
jsem "poněkud svévolné", neboť mi uniká smysl "drobných" celků na. způsob akhymie či
HlenS[ruatce, ba dokonce "ml':1žskj;i IDuHwTCgatSmUs", jímž se rozumlÍ zjevně absence toho, f>2'
kdysi Masters a Johnsonová
fázlÍ". Prostě, atČ nikoli bez
a
naznačená prvni část nejednou kudóznhn ,"'0,"-'<''''0'.
snad 1 (tu a tam) nápaditých
jenž bohužel postrádá náRežité.flO vypracování nebo snad - výsHžněji kontexhllálimího forcingu. Paraldy Tm kv.2,ntovou mechalliku, paralely na llillhámi treorii po~e,
paralely to spíše "bodové" lJ1US[ být
v nejlepším, nejtDlerantnějším případě jalo
alternativy, avšak spiÍŠe bych ře_cd,
o metafDry. Nedhci se zde pouštět do o1ázek
DntoTIDgických statusů sDudDbých
kvantDvé fyziky; postačí mi Ddkázat na někdejši
kritický realismus známého
a fyzika Maria lBungeho,
fyziKY" představuje jakési
Abych však shmul hOld notu
dnem poněkud náhodným,
diiem
až přmš pragmaticky DrientovanéhD exotnsmE
(Ol statně je tu, celkem vzatD, málio etrnoKogie J nebOl evropsky modifikovanéhD DrŘentalismu (na
což Dstatně autDr sám upDzorňuje;. SlDvem, hDdnota tétD části je bytDstně DrientujlÍcí, hDdUnota,
již (to se vztahuje k celku diplomového dna KaRmana Horváta) může sniŽDvat množstvÍ
nejrůznějších nedůsledností: pravopisných, gramatických, ba i styHstických, ač - jak se mi
zdá - z valné části snadno DpravHeJmých.
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Jinak je tomu,
Jez
druhé ("má tantrŘcká cesta"),
dipRomové dHD Kalimana HDrváta
předkládajk Dtázku, jež se mi zdá pádná:
~ežli hranice zážitku, zkušenosí:i 11
~f(dyby autDr nnspiroval jen touto jedU.noD
učKni] by zadDst pDvill1lll1lDSti diplorLové.
:se mli, že jedno z mDžných mzHšeni může (tkvět ve
stupni užití kDnvenčního
aparátu: čim je jej méně, Hm ni.llže být tex~
kDnfesňjnějšL Oceňuji sdbDpnost _',_~,UHUll Horváta vyjádřit vlastní subjektivitu, včetně právě
DdpDvlidajkklb aktuá~ních situaci.
přHdad, a tOl ze strany 54: "OsDbně
byl
HmtD cvičením naprostD
že chápu smys] cvičenÍ. PřemýiHel2:
vlastně stáJe přemýšHm nad
cvičeni, a tOl především ve vztaznch,
přesně si uvědDmuji, že
v partnerce vidíme na začátku vztahu, přes"[áváme
VC'-MjJJ'I>.'V
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časem vnímat. Naše smysly pod. vRivem stejných impulsů otupL Je zřejmé, že
obHbené jlÍdlo po čase přestane
Jestliže je jíme veHce často. Snaha dOSlat se za tvar Zl
nahlédnout hRubšlÍ esenci protějšku je pravděpodobně pro nás muže snožitějšlÍ než pro ženy.
Jsme vizuánně orientovanlÍ a tak ~I§me pfitahováni ]krásou a tvarem". Potud Kalman HOl'Vát.
Ostatně sofistikovanost autora dokliádajli i závěrečná slova dipnomové práce, sRova o psaní
práce jako dobrodružství, snova,
zabarvena osobnlÍm náhnedem a mlrou pochopení.

Práci Kalmana Horváta doporučuji k obhajobě.
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