
KATEDRA TEORIE KULTURY FILOZOFICKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY KARLOVY 

 

 
Autor práce: Lukáš Seidl 

Název práce: Bojová umění Dálného východu / Martial Arts of Far East 

Oponent práce: PhDr. Barbora Půtová 

Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 

 

 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza vzniku a historického vývoje bojových 

umění na Dálném východě. Diplomant se zaměřuje na vývoj bojových umění a sportů v Číně, 

Japonsku, Okinawě a na Korejském poloostrově, které zpracovává jako jednotlivé a 

autonomní případové studie. Autor při zpracování diplomové práce postupuje chronologicky a 

nabízí kontinuální i komplexní přístup k zvolené problematice.  

 

KONCEPCE A STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Charakteristickým rysem diplomové práce je snaha systematicky analyzovat fenomén 

bojových umění od definice, vymezení názvu a kategorizace až po jednotlivé kulturní areály. 

V první kapitole diplomant představuje klíčové paradigma pro teoretické i praktické studium 

bojových umění − Redmondův axiom závislosti na platformě. Diplomant objasňuje axiom 

následujícími slovy: „Rob Redmond tuto ideu aplikuje na bojová umění a upozorňuje na to, 

že účinnost systému bojových technik závisí mnohem vice na jedinci, který jej aplikuje, než na 

dokonalosti systému samotného, a že je ve skutečnosti jedním z mnoha faktorů efektivity ve 

fyzické konfrontaci. Mezi další faktory patří například fyzická konstituce, psychologicky profil 

jedince, či pohlaví“ (Seidl 2011: 12).  

 První část diplomové práce je zaměřena na nejstarší období bojových umění. Dále 

diplomant přistupuje k bojovému umění na Korejském poloostrově v období Tří království a 

Sjednocené Silly. V kontextu vojenské správy Silly uvádí organizaci hwarangdo, jejíž funkci 

a účel ovšem nespojuje pouze s bojovými nebo vojenskými účely: „jejím účelem nebyl 

výhradně vojenský výcvik mladých šlechticů, jak se často uvádí, ale jednoduše jejich 



vzdělávání, které sloužilo jako příprava pro pozdější služby ve státní správě, ať už civilního 

nebo vojenského charakteru“ (Seidl 2011: 25). Diplomant se proto věnuje i kodexu, ideologii 

a vyznání hwarangdo, aby upozornil na integraci prvků bojové strategie, fyzického a 

duchovního zdokonalení.  

V další části práce diplomant chronologicky popisuje bojová umění na území Číny. 

Upozorňuje například na vznik Morálního kodexu šaolinského mnicha, sepsaného v období 

vlády dynastie Ming, jenž vedl ke konsolidaci a definování etiky bojového umění. Navazující 

kapitola otevírá problematiku bojových umění na území Japonska, zejména roli karate. Autor 

zdůrazňuje i transformaci karate na počátku 20. století: „… ze smrtícího bojového umění se 

stává moderní bojové umění v duchu budó (kor. mudo) zdůrazňující rovinu 

sebezdokonalování adepta“ (Seidl 2011: 58). V souvislosti s Japonskem je v práci věnována 

pozornost i bojovému umění na území Koreje v období její japonské anexe. Neponechává 

však ani stranou zpětnou vazbu, jež se projevila v tom, že někteří korejští studenti „… začali v 

Japonsku studovat karate, jehož znalost si pak přivezli do Koreje“ (Seidl 2011: 60).  

V závěru výstižně autor uvádí největší přínos své práce: „V práci jsem se snažil 

kriticky zhodnotit dostupné historické prameny, ukázat na jejich nedostatek v nejstarších 

obdobích a tam, kde to bylo možné také poukázat na opakující se chyby a mýty, které jsou 

dodnes propagovány mnoha autory“ (Seidl 2011: 73). 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 



    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 
 

Přínosy diplomové práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

Návrh hodnocení diplomové práce: 

1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby se diplomant vyjádří, jakým způsobem získal a pracoval s literárními 

prameny, jež uplatnil v diplomové práci. Dále diplomant zodpoví otázku, jak nahlíží na 

uplatnění a kvalitu bojového umění v kontextu české kultury.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i 

obsahové parametry diplomové práce. Autor formuloval cíl své práce a podřídil mu celkovou 

koncepci i metodiku zpracování jednotlivých tematických okruhů. Přínos práce lze spatřovat 



zejména ve snaze komplexně i kriticky analyzovat problematiku bojového umění. Za faktory, 

jež snižují kvalitu diplomové práce, považuji formální zpracování, v některých kapitolách 

pouze zběžné a povrchní zpracování dané tématiky a absenci kulturologického způsobu 

myšlení. 

 

Doporučuji diplomovou práci Lukáše Seidla k obhajobě. 

 

 

V Praze 17. 9. 2011                                                                            PhDr. Barbora Půtová 


