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Autor DP: Petr Coka
Název DP: Historické a filosofické souvislosti umění lukostřelby v Japonsku

Jde o práci teoretickou. Autor se v první části pokouší seznámit čtenáře s historií lukostřelby a s její 
pozicí  v rámci  japonských bojových aktivit.  Popisuje  vybavení  a  základy tréninku.  Druhá  část  je 
věnována filosoficko-náboženským směrům, které měly vliv na lukostřelbu. Zajímavostí je zmínka o 
poněkud rozporuplném vlivu Eugena Herrigela na rozvoj lukostřelby mimo Japonsko. Závěr práce je 
věnován krátkému seznámení se zázemím japonské lukostřelby ve světě a v Česku.

Poznámky a komentáře

1. Text není stylisticky příliš čistý. První část je jazykově zdařilá, v druhé části se setkáváme 
s mnoha stylistickými chybami a nejasnostmi. Viz např. s. 59 („se ozývá názor“), s. 56 („19 
členů v rámci jednotlivých států“), s. 44 („Cílem bylo pojímáno v tradičnějším“), s. 42 
(„lidskost srdce“), s. 40 (první věta), s. 35, 36, 37 („svatyně měli“) 28 („tradiční japonské 
tradici“) a další.

2. Nejasnosti přináší i zmínka o Bodhidharmovi; na s. 44 se totiž zdá, že do Číny byl již 
importován zenový buddhismus.

3. Poněkud matoucí je i použití termínů kimono a kyudo-gi, viz s. 28-29.

4. Někdy činí autorovi problém přepis japonské a čínské terminologie. Zdá se, že používá 
anglický přepis tam, kde použil anglickou literaturu, a český tam, kde užil český text. Tato 
(autorem zmiňovaná, viz Typografie) nejednotnost je pochopitelná, ale v takovéto práci 
nevhodná. Zejména rušivě toto působí u přepisů čínských termínů. Ví autor, že ren je totéž, co 
druhá část sousloví siao-žen? (Viz kap. 7.3.) Nejednotné používání pomlček najdeme v 7.5., 
viz mu-shin, ostatně, jde o onu ne-mysl? (Nějaká souvislost s čínským wu-wej?)

5. V první části by bylo vhodné doplnit obrazový materiál.

6. Ve druhé části není mnohdy jasná souvislost filosoficko-náboženských směrů s lukostřelbou. 
Nezmiňuje se vliv šintoismu, konfucianismu a taoismu (chybí zcela!) na buddhismus. Autor 
opomněl i možný vliv knih s vojenskou strategií (Sun c’).

7. Interpretovat kami jako „přírodní jev“ (s. 35) považuji za velmi nevhodné.

8. Problematický je popis užité metodologie. Zcela chybí zvolená metodika pozorování. Kde je v 
této souvislosti popis víkendových kempů? Co znamená „snaha o odstranění předpojatosti“ u 
techniky pozorování? Jaká byla metodika této snahy? Proč jsou voleny nestrukturované 
rozhovory a kde jsou popsány? Nestačí poněkud zvláštní interpretace v malém odstavci na s. 
52. Jaká je role přílohy 2? Jaký je tedy skutečný počet lukostřelců v Česku (40?) a co říká 
tabulka v příloze 1?

9. Je potřeba pochválit množství zahraničních zdrojů.

Práce splňuje náležitosti podle studijního řádu a lze ji doporučit k obhajobě.
Navrhuji známku dobře.
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