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Asijská bojová umění jsou sice velmi frekventovaným tématem, ale jak už to u mód-

ních témat bývá, kvantita ještě nic nevypovídá o kvalitě, dokonce je jí spíše nepřímo 

úměrná. Skutečné odborné studium jevu tak komplexního není myslitelné jinak než 

v mezioborovém záběru. Kompetence kulturologie ke studiu bojových umění jako 

součásti kultury leží mimo jakoukoli pochybnost a není třeba snášet argumenty v její 

prospěch. Vítám proto volbu tématu. Také proto, že se náročnější témata 

z mimoevropských kultur objevují jako témata diplomových prací z našeho oboru jen 

tak často, jak často se objevují diplomanti disponující jejich dostatečnou znalostí  

a také nezbytnou jazykovou výbavou.  

 Lukáš Seidl koncipoval svou studii důsledně jako kulturněhistorickou 

s geografickým omezením na Čínu, Okinawu, Japonsko, Korejský poloostrov a při-

lehlé části Mandžuska, důraz při tom klade na korejskou kulturu. Svůj předmět expo-

nuje nejprve důkladnou terminologickou analýzou a související typologií a předesílá 

vysvětlení Redmondova axiomu závislosti na platformě. Vlastní kulturněhistorická 

studie provádí čtenáře vývojem bojových umění v jednotlivých oblastech a historic-

kých periodách v jeho historickém, společenském a kulturním kontextu. Činí tak pře-

hledně a srozumitelně, s dobrou schopností postižení kontextů i reálií způsobem, 

který je dostupný i čtenáři bez hlubší znalosti probíraných kultur. Pro něho také při-

pravil cenné pomůcky v podobě chronologických tabulek v příloze. Text vyznačuje 

terminologická čistota a solidní jazyková kultura.  

 Jsem přesvědčen, že diplomant exponoval svou kulturněhistorickou studií 

téma bojových umění jako téma kulturologické s dostatečnou přesvědčivostí. Lze 

pouze litovat, že se omezil právě jen na expozici spíše deskriptivního charakteru  

a nepokusil se formulovat závěry obecnější povahy či aplikovat na svůj předmět 

některé kulturologické koncepty. Byl bych proto rád, aby v rozpravě v rámci obhajoby 

stručně shrnul, v čem spatřuje další možnosti zkoumání bojových umění prostředky 

kulturologie.  

 Souhrnně mohu konstatovat, že práce vychází ze solidní sumy odborné litera-

tury, převážně cizojazyčné a u nás dosud nezpracované, a bezpečné znalosti předmětu 

a jeho kontextů. Výsledný tvar je promyšlený, kompozičně vyvážený, metodologicky  

a metodicky čistý. Diplomovou práci Lukáše Seidla Bojová umění Dálného východu 

proto doporučuji k obhajobě. 
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