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Sun Simiao patří k nejvýznamnějším a nejznámějším postavám taoismu, jakož i čínského 
lékařství. Jelikož dochovaných dobových dokumentů o něm není přitom mnoho, mohlo by se 
zdát, že vše podstatné o jeho osobě již bylo probádáno. Student M. Švarný však dokázal 
samostatnou prací s pramennými texty, i přes jejich relativně malé množství, tvůrčím 
způsobem vyvodit nové souvislosti a nahlédnout na tuto význačnou postavu z jiného úhlu. 
Namísto prosté rekonstrukce životopisu historické postavy Sun Simiaa zvolil mnohem 
náročnější zpracování jeho legendárního obrazu a tradičního vnímání na základě dochovaných 
hagiografií. V první části práce provedl zdařilou, poměrně rozsáhlou a detailní analýzu 
použitých historických pramenů, na jejímž základě se mu podařilo odhalit i některé dosud 
přehlížené či nedoceněné skutečnosti týkající se jejich datace. Ve druhé části se zaměřil na 
určité typické fenomény spojené se Sun Simiaem, a tedy s taoismem vůbec – zejména 
kategorie skrytý učenec yinshi a nesmrtelnost xian –, aby je zdařile zasadil do širšího 
společenského kontextu a objasnil jejich dobové vnímání a význam. Záměr práce, totiž 
vykreslení obrazu Sun Simiaa jako legendy a analýzu předpokladů a souvislostí vzniku této 
legendy, se mu podařilo úspěšně naplnit.

Práce je zpracovaná pečlivě jak po stránce obsahové, tak i formální. Doplněna je rozsáhlým 
poznámkovým aparátem, má precizní způsob odkazování a logické členění. Posluchač 
prokázal velmi dobrou schopnost samostatné tvůrčí práce, orientace v problematice a práce 
s odbornou literaturou, zejména pramennou čínskou. Zvláště vyzdvihuji zmiňované analýzy a 
komparace pramenných materiálů při určování jejich datace, stejně jako i zařazení a 
rozpracování tematiky s obecnými společensko-historickými přesahy.

Celkově tuto práci posuzuji jako výbornou, kvalitou zpracování i rozsahem nejenom splňující, 
ale i překračující parametry bakalářské práce. K obhajobě ji plně doporučuji a navrhuji pro ni 
klasifikační známku „výborný“.

…………………………..
vedoucí bakalářské práce

Mgr. Vladimír Ando, Ph.D.

Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Pod vodárenskou věží 4

182 08 Praha 8

Praha, 31. srpna 2011



doc. PhDr. Olga Lomová, Csc.
Ústav Dálného východu FF UK
Celetná 20
116 42 Praha 1

Vážená pani docentka,

posielam posudok na bakalársku prácu „Sun Simiao – život nesmrtelného“ poslucháča 

Michala Švarného. Zároveň oznamujem, že sa z pracovných dôvodov nebudem môcť osobne 

zúčastniť jeho obhajoby.

S pozdravom,

V. Ando

Praha 31. 8. 2011
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