
Vyjádření k seminární práci z preventivního lékařství

Název práce: Světová náboženství a jejich význam pro osoby vyjíždějící do zahraničí
                      (World religions and thein importace for travellers)
zpracovatelka: Eva Hrušková Reinová, student 6. ročníku magisterského studia všeobecného                             
                          lékařství  3. LF UK   
Školitel: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, Klinika pracovního a cestovního lékařství  
                       3.LF UK  

Charakteristika práce:
      Předkládaná diplomová práce je souborným sdělením, které má rozsah 43 stran, 
v seznamu použité literatury je uvedeno celkem 5 citací. Součástí práce nejsou tabulky ani  
obrázky.
      Práce přináší základní informace o čtyřech světových náboženstvích (křesťanství, islám, 
hinduismus a judaismus). Podstatná část těchto informací má význam pro náležitou orientaci 
cestovatelů vyjíždějících do zahraničí (resp. vyjíždějících do zemí, kde má náboženství 
významný dopad na fungování společnosti) a řada z nich se bezprostředně týká zdravotnické 
problematiky (shromažďování lidí, pohřbívání, stravování, minimální promiskuita, životní 
omezení).
      Drobným nedostatkem předkládané seminární práce je, že nezmiňuje buddhismus.  
Některé údaje nejsou zcela přesné ani úplné (kupř. v judaismu a islámu existují určité směry, 
judaismus není nejstarším náboženstvím, hinduismus není charakterizován úplně přesně, 
nejsou zmiňovány pouti apod.). V textu chybí odkazy na použitou literaturu. Správné by bylo, 
kdyby práce obsahovala více vlastních názorů a postojů studentky k řešené problematice, 
případně i její vlastní úvahy o praktickém dopadu deklarovaných skutečností na pobyt našich 
osob v zahraničí.

      Celkově je možné konstatovat, že jde o práci vyhotovenou na důležité, i když v našich (v 
podstatě ateistických) podmínkách často podceňované téma. Studentka Eva Hrušková 
Reinová jejím vypracováním prokázala, že dokáže shromáždit a v písemné formě prezentovat 
řadu důležitých informací o světových náboženstvích a o jejich reálném dopadu na život 
společnosti. Údaje obsažené v její práci lze zčásti využít i při výuce cestovního lékařství.

Souhrnné zhodnocení:
      Předložená práce splňuje požadavky kladené na seminární práci studenta magisterského 
studia všeobecného lékařství a umožňuje studentce Evě Hruškové Reinové vykonat státní 
rigorosní zkoušku z preventivního lékařství. Bude-li tato seminární práce při zkoušce správně 
prezentována a obhájena, doporučuji klasifikovat ji jako výbornou nebo velmi dobrou

V Praze dne 9.11.2010                                                   Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA         




