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Rozumný čtenář obvykle uvítá práci, ve které je přítomna určitá dávka metodické angažovanosti, 

neboť onen redukcionismus, který odtrhává objekt od subjektu, sice posouvá hranice poznání ve 

specifických oblastech, avšak ve svém zapomínání na člověka poznání depersonalizuje a někdy spěje

až k tragickým následkům, ve kterých se poznání obrací proti člověku. U Machové se tato 

angažovanost projevuje silným osobním zaujetím v tématu, které dodává páci na čtivosti. Na straně 

druhé to však místy vede k výrokům, u kterých má čtenář pocit, jako kdyby se říkalo: „Tak to prostě 

je!“, aniž by se dalo vystopovat, odkud své přesvědčení Machová bere. V některých případech její 

výpovědi připomínají jazyk esoteriky. Setkáváme se s tím např. na začátku kapitoly Via lucis, kde 

hovoří o duchovním světle jako o něčem daném (str. 16): „… málokterý člověk ví, že vnitřní, duchovní 

neviditelné světlo je pro nás mnohem důležitější podmínkou existence.“ Teprve v dalším kontextu, 

když hovoří o edenském jazyku, biofotonech, teorii strun apod. se vyjeví, co tím bylo míněno. 

Netvrdím, že je to chybné, ale musím poukázat, že podobnými výroky je čtenář v počátečních partiích 

práce natolik dezorientován, že neví, o čem práce vlastně je.

V pozadí práce se rozvíjí zajímavý koncept výchovy k transcendenci, která by měla být základem 

veškeré výchovy. Člověk by měl být v první řadě uchvácen zájmem, měl by se inspirovat, měl by 

hledat vlastní štěstí, měl by hledat smysl či se učit pečovat o duši. Výchova by měla být vyváděním, 

rozvíjením, pomocí k pravému setkání. Machová pracuje synteticky, v příbuzných koncepcích odkrývá 

společnou nit, ze které spřádá jednotnou výpověď o výchově. Ontologickou podstatu výchovy 

spatřuje v komunikaci, proto věnuje mnoho místa fenoménům setkání, dialogu, Já i druhému, 

transcendenci dimenze druhého apod. Stejně tak podrobuje kritice koncepce shromažďování 

poznatků a zprůměrování (namísto nalezení vlastního já – vyniknutí – se mnozí naopak snaží 



zapadnout – zprůměrovat – tato nezáživná povrchní existence promění člověka v robota bez 

vlastního názoru – žít autenticky je vzrušující ale i náročné). Občas přechází do jakéhosi 

moralistického patosu někdy až s přehnaně tvrdými odsudky, viz str. 62, kde poukazuje, jak dítě 

přejímá v procesu socializace návyky a vzory svých nedokonalých rodičů a jak se hřebíkem do rakve 

stane sekundární socializace, při které dítě ztratí svoje já pod vlivem masového školství. 

V dalších částech práce se Machová snaží postihnout svým typicky axiomatickým jazykem

komplementaritu světla v oblasti fyzikální, jazykové, náboženské atd. Například duch je pochopen 

jako kvantové světlo, „které zrcadlí naši duši a universum“ (str. 88). Machová takové výroky nechápe 

jako pouhé metafory, ale za řečí světla odkrývá skutečné světlo (kvanta fotonů, příp. jiných 

elementárních či subatomárních částic). Jinými slovy se fyzikální povaha světla promítá do jazyka 

(např. v užívání metafor různých světelných efektů) nebo do náboženství (aura – světelný obal 

člověka či texty Bible a Koránu hovořící o světle v souvislosti se stvořením, Bohem, získáním pravého 

poznání apod.). Na základě tohoto souboru úvah formuluje např. hypotézu o biofotonech, které 

lidské tělo používá ke kvantové komunikaci, neboli k posílání informačních balíčků (kvant) či signálů 

z jednoho bodu těla do druhého podobně jako to činí optické kabely přenášející informace pomocí 

světla (str. 90).

Některá místa v práci by měla být lépe podložena citacemi Např. „Je vědecky dokázáno, že každá 

buňka v těle emituje více než 100 000 světelných impulzů nebo fotonů za sekundu (str. 90).“ Občas 

má též tendenci upravovat si řečové idiomy, jak se jí to hodí, srov. „pod světlem je tma“ namísto 

„pod svícnem je tma“ (str. 56). Po formální stránce musím též položit otázku, zdali předkládaná práce 

splňuje kritéria na disertaci, co se týče délky.

Práce se mi ale četla dobře, je v ní přítomen jakýsi „svítící“ entuziasmus. Jestliže Barrow a Tippler 

mohli napsat knihu o antropickém principu a získat za ni Tempeltnovu cenu, nevidím důvod, proč by 

Světlana Machová nemohla za podobně odvážné hypotézy získat PhD. Práci považuji za disertabilní a 

doporučuji ji k obhajobě. 


