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Cíl diplomové práce: Cílem diplomové práce je uvést do problematiky ovlivnění 
sportovního výkonu za pomoci působení spirituální energie ( ReiKi apod. ). Prokázat nebo 
vyvrátit hypotézu o vlivu spirituálního přijímání energie, možnost konkrétní aplikace v rámci 
přípravy ve sportovní praxi. Lze chápat jako alternativní cestu k dosažení vyšších výkonů bez 
užívání chemických přípravků, farmak, a tak ovlivnit výkon sportovce.

Struktura DP je rozdělena na část teoretickou  a část empirickou. V teoretické části DP 
diplomant analyzuje dostupnou odbornou literaturu z oblasti filosofie, estetiky, spirituality 
v postmoderní době, vnímání vědomí a nevědomí, reality a mystifikační iluze soudobého 
světa, úvahy o subatomárním vnímání vesmíru, podkapitolou zabývající se holografickým 
pojetím světa. V DP je  ale také další podkapitola, jenž pojednává o fenoménu části a celku 
v rámci filosofie a estetiky.
V empirické části DP diplomant jasně formuluje a analyzuje vybraný pojem ReiKi, slovo Rei 
z japonštiny  (životodárný, vesmírný, všezahrnující) a Ki (energie, síla), společně vyjadřují 
univerzální životní energii. Můžeme dále vnímat jako životní styl dnes, dříve jako způsob 
života, Cestu životem (viz např. taoismus), kdy volíme svůj osobnostní růst a přizpůsobení se 
vesmírnému rytmu Bytí. (viz Lübeck) 
Diplomant definuje obecné vlastnosti tohoto pojmu, ale také uvažuje o energii metody ReiKi, 
která je těžko uchopitelná pro současnou postmodernistickou západní společnost, jenž je 
většinou založena na materiálním přístupu k životu.
Energie ReiKi je přístupná sice každému, ale není relevantní pro každého. Součástí systému 
ReiKi jsou symboly, mantry, které zesilují svůj energetický účinek.
V rámci metodologie používá autor formy případových studií s využitím několika párů 
jednovaječných dvojčat: 1. Program pravidelných terapií ReiKi 2. Dvojčata vykonávají stejný 
sport, kdy bude sledována jejich výkonnost.

Náročnost tématu:
Teoretické znalosti: Na velmi dobré úrovni, neboť diplomant byl zaujat problémem, kterým 
se zabýval. Diplomant zná  specifika zkoumané problematiky zadaného problému ve 
sportovním prostředí, proto při podrobné analýze dokáže objektivně zhodnotit získané 
poznatky, znásobené studiem odborné literatury v různých oborech (filosofie, estetiky, 
psychologie, didaktiky, sportu).

Hodnocení: velmi dobře

Vstupní údaje a jejich zpracování: Dominantním bodem DP jsou výstupní testy ze 
zkoumaného vzorku respondentů, analýza dat a jejich resumé. Výstupem jsou grafy, které 
jsou signifikantní pro zkoumanou oblast. Sice diplomant potvrzuje své hypotézy o viditelném 



vyšším technickém i výkonnostním pokroku všech dvojčat, která byla testována, přesto nelze 
DP hodnotit v rámci zmíněného výzkumu jako zcela průkaznou studii, spíše hodnotíme 
možnost uplatnění alternativní terapie ReiKi jako další možnosti zkvalitnění výkonnosti u 
sportovních výkonů.

Hodnocení : velmi dobře

Použité metody v DP: Rešerše, analýza, syntéza, výzkum, komparace. DP má logickou 
strukturu, ale v jistém smyslu postrádá kompaktnost a větší záběr sběrných dat, které by bylo 
možné analyzovat.

Hodnocení : dobře

2. Kritéria hodnocení DP:
Stupeň splnění cílů DP :        velmi dobře
Logická stavba DP:                velmi dobře
Použití odborné literatury:     velmi dobře
Stylistická úroveň:  na dobré úrovni
Kvalita diskuse:      hypotézy byly stanoveny adekvátně ke zkoumané problematice a následně 
analyzovány
Hodnocení:             dobře

3. Využitelnost výsledků v praxi:
Výsledky získané v diskusi DP lze využít při dalších testech a v dalším výzkumu.

4. Připomínky, otázky :
ad 1. Vysvětli pojem ReiKi se zaměřením na sportovní výkon. Zohledni dlouhodobou 
adaptaci, vrozené dispozice, vliv sociálního prostředí, vliv tréninku.
ad. 2. Vysvětli problematiku vlivu ReiKi na jednovaječná dvojčata, jak působí tato terapie či 
metoda na jejich výkonnost.
K technické stránce DP. Vycházejte přesně ze zadaných kritérií FTVS UK v Praze. Do textu 
nevkládejte obr. přílohu. Informace jsou o DP jsou dostupné na internetu.
  
5. Doporučení k obhajobě: doporučuji
6. Klasifikace:                     dobře

V Poříčanech  dne :  12.9. 2011
                                                               PhDr. Jana Jebavá




