
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Orientální medicína, možnosti studia, školící a 

prodejní střediska na území České republiky 

Jméno studenta, studentky Veronika Bělová 

Jméno oponenta Mgr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. 

      

II. Posudek oponenta 

 

Předložená práce je prací rešeršní. Téma je aktuální a na zpracování velmi náročné. Práce má klasické 

uspořádání, které je požadováno pro tento druh práce, obsahuje 12 hlavních kapitol (včetně seznamu 

zkratek, diskuze, závěru, abstraktu, summary, příloh, použité literatury, seznamu tabulek a seznamu 

obrázků). Práce je sepsána na 69 stranách.V kapitole úvod a cíl práce autorka uvádí cíle práce. Podkapitola 

"Význam západní a východní medicíny" se mi jeví v této kapitole zbytečná. Autorka si stanovila dva cíle, 

prvním bylo porovnání tradiční čínské medicíny se západní medicínou. Domnívám se, že tento cíl autorka 

splnila, v možnostech rozsahu této práce. Toto téma je natolik rozsáhlé, že pustit se do tohoto porovnání 

vyžaduje velký kus odvahy, zvláště máme-li jen omezený prostor, daný rozsahem diplomové práce. Druhým 

cílem bylo mapování možnosti vzdělání v tomto oboru. Tato část práce je bezesporu velmi přínosná. Bohužel 

se mi jeví jako málo přehledná. Na straně 51 uvádí autorka bod A) Distribuční střediska podle měst:, 

očekávala bych, že se v textu někde objeví za B, či C, namísto toho se zde bez označení nachází bod: 

internetové katalogy, kontakty, centrální sklad. Kapitola Příloha, nese č.1, rovněž zde považuji označení za 

zbytečné, neboť nenásleduje příloha č.2, č.3 atd., rovněž se domnívám, že označení kapitoly 3.5 Centra 

nabízející určité přednášky týkající se nějaké oblasti… je nedobré (lépe vybrané přednášky, konkrétní 

oblasti). Po jazykové stránce má práce místy charakter populárního textu, který není vhodný pro tento typ 

práce, v práci je i řada drobností, kterých by bylo lépe se vyvarovat, např: psaní teček namísto zkratky atd., 

apod., nacházejí se zde sporadicky překlepy, např. s. 20 - simuluje/stimuluje, str. 27 - kyfotické 

tepny/karotické tepny, str 45 - farmakoterapie/fytoterapie. Diskuze, závěr i abstrakt jsou výstižné a dobře 

završují celou práci. V literatuře jsou drobné nesrovnalosti, pramen 14 a 15 jsou identické, pramen 42 nelze 

dohledat. 

K autorce má tyto dotazy: 

1. Uveďte jakým termínem se označuje čchi v jiných tradičních medicínách (pokud se tento pojem používá)? 

2. Jaký je orgánový čas pohlavních orgánů? 

3. Na straně 44 popisujete pohybové cvičení Tai-ji a Qi-gong, uveďte ještě další příklady tělesných cvičení 

jejichž základem je práce s čchi a rozdíly mezi nimi, uveďte šest podob čchi. 

 

I přes uvedené připomínky se domnívám, že autorka splnila cíle práce, tudíž doporučuji práci k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace velmi dobře  
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