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Diplomová práce sestává z šesti hlavních částí, úvodu a soupisu literatury. 

V úvodní části autorka uvádí jako cíl práce „…definovat zdraví jako kulturologické téma“ 

(str. 8). V následující části se proto pokouší o vymezení obou hlavních pojmů, tedy 

„kulturologie“ a „zdraví“. V souvislosti se zdravím se věnuje rovněž problematice „kvality 

života“. 

Kulturologie je podle jejího názoru samostatný vědní obor, jehož specifikum spočívá 

v integraci poznatků, kterých bylo dosaženo na různých strukturních úrovních. Různými 

strukturními úrovněmi – pokud tomu správně rozumím – míní zřejmě různé vědy, které se 

věnují studiu člověka a kultury. Autorka se nezabývá ani otázkou realizovatelnosti této 

poněkud megalomanské ambice, ani otázkou metody, která by mohla tomuto cíli dostát. Takto 

vágně definovaný pojem „kulturologie“ jí ovšem na druhou stranu dovoluje označit jako 

„kulturologii“ cokoli se jí namane. Této výhody také v práci hojně využívá. 

Autorka zmiňuje, že se studiu zdraví věnuje řada oborů, a dospívá ke svému 

kulturologickému pojetí zdraví. A jaká je její „kulturologická“ definice zdraví? Překvapivě – 

definice, kterou předložili experti WHO poprvé někdy ve 40. letech. V další části se autorka 

zaměřila na nerovnosti ve zdraví a věnuje se v ní dále rozboru řady údajů, které mají ráz 

demografických a zdravotnických statistik z různých států světa. V této části „kultura = stát“ a 

„zdraví“ = počet lůžek, proočkovanost obyvatelstva, kojenecká úmrtnost atd.“.  

V následující krátké části je věnována pozornost „kvalitě života“, zejména pak v souvislosti 

se  zdravím. Posouváme se tím především k sociologii a psychologii. V této části uvádí dva 

výzkumy kvality života. Pozornost věnuje například otázce, jakou hodnotu představuje 

„zdraví“ pro bezdomovce. 

Další, nejrozsáhlejší část (cca 50 % textu) má název „Pojetí zdraví v dějinách kultury“. 

Přiléhavější název by možná zněl „Nástin vývoje medicíny od pravěku po současnost“. Tato 

část představuje kompilaci z různých zdrojů. Jde o nejzajímavější a nejinformativnější část 

práce. Vhodné je i doplnění obrazovým materiálem, který ilustruje vývoj medicíny. Jde o 

témata, jimž tradičně věnují pozornost historici na katedrách dějin medicíny. 



Další část autorka označila jako „Kritická analýza současné moderní medicíny“. Na tento 

ambiciózní cíl si vymezila osm stran textu. Jde o kapitolku, ve které je uvedena řada názorů a 

kritik (často nepodložených, nezřídka nesrozumitelných). Literární žánr je zde spíše 

žurnalisticko-bulvární než vědecký. Dozvídáme se například, že na rozdíl od dnešní situace se 

v minulosti každému lékaři dostalo vzdělání nejen odborného, ale i ve filozofii a etice (84). 

(Autorka zřejmě netuší, co studují dnešní medici.) Jinde tvrdí, že diagnostika si již dávno 

nevybírá za předmět zájmu jedince (85). Atp. Atd. 

Můj celkový dojem z práce je velmi rozpačitý. Na jednu stranu chápu, že její autorce 

„kulturologie“ nenabízí žádné solidní teoretické ani metodologické opěrné body.  Osobně 

pokládám onu megalomanskou ambici, s níž se ztotožňuje, za nesmyslnou a nedivím se, že jí 

není schopná ve své práci dostát. Na druhou stranu pro mne ale není hlavní slabinou práce to, 

že není kulturologická, ale to, že je příliš nesourodá a celkově bezkoncepční.  

 

Při obhajobě by se měla autorka DP vyjádřit k těmto problémům:  

1) Proč se, přes svoji zkušenost s tím, že se zdravím zabývá obrovské množství vědeckých a 

nevědeckých oborů, jejichž přístupy a pojetí evidentně nelze sloučit, domnívá, že je možná 

nějaká „kulturologická“ integrace? 

2) Proč nepředložila žádnou „kulturologickou“ definici zdraví, jak slibuje v úvodu? 

3) Jak spolu souvisí zdraví a vývoj medicíny? Je možná nějaká „kulturologická“ integrace 

různých pojetí zdraví, s nimiž se setkáváme a) v dimenzi času a b) napříč různými kulturami? 

 

Přes uvedené námitky práci doporučuji práci k obhajobě. Známku navrhnu až podle jejího 

výsledku. 
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