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Posudek oponenta 

 

Stručná charakteristika práce 

Práce je přehlednou etnografií Ájurvédy, jak je zjednávána v jedné instituci v Čechách. 

Těžko postihnout nějaký hlavní motiv či cíl práce krom cíle vytvořit dobře informovaný 

popis a zaměřit se na vyjednávání, zjednávání, procesualitu vytváření fluidní a 

multiplicitní entitity zvané Ájurvéda. Přínosem práce je relativně dlouhodobý intimní 

kontakt autorky s prostředím, kde sama Ájurvédu studuje a může tak pozorovat drobné, 

ale důležité změny v uvažování, každodenních praktikách, v prožívání své tělesnosti atd. 

sama na sobě. Po přehledu současných studií o ájurvédě, deklaraci svých teoreticko – 

metodologických preferencí (výhradně na straně STS) a po reflexi průběhu výzkumu 

autorka popisuje reality zdejší Ájurvédy v kapitolách Učitel, Nauka, Instituce, Zacházení 

s tělem a Léčebné prostředky. Všechny tyto kapitoly jsou organizovány dle jistých 

subkódů a bohatě ilustrovány citacemi z terénních poznámek, z rozhovorů, z ájurvédské 

i antropologické literatury. V krátkém závěru autorka shrnuje omezení a proměnlivosti 

jednotlivých součástí ájurvédy a zamýšlí se nad zajímavou korelací: zatímco individuální 

aspekty ájurvédy produkuje množství hladkých mezikulturních přechodů, globálnímu 

šíření naopak rozrůzněnost místních tradic (překladů) brání. 

Body oponentury 

1. Je práce dostatečně multiperspektivní a Ájurvéda představena 

jako dostatečně mutiplicitní?  

Tuto otázku, prosím, berte jako lehce ironickou. Po přečtení celé práce v kuse 

musím totiž jako čtenářka přiznat silné nutkání neustále se opakující pasáže o 

fluiditě čehosi přeskakovat. Chtěla bych tedy říci, že soustředit se na multiplicitu 



objektů je jistě legitimní a potencionálně plodný způsob, jak věci nahlížet, ale 

není to vysvětlení či závěr analýzy. Navíc mi skutečně při čtení chyběly 

perspektivy některých aktérů: velmi málo zde mluví Alžbětiny spolužáci 

z ájurvédské instituce a studenti vyšších ročníků, ani se nedozvídáme, kdo to je 

(jakého věku, vzdělání, sociálního a spirituálního zázemí studenti jsou, jaká těla 

se to převážně pohybují ve „vnitřně otevřeném prostoru instituce“, kde se 

záchody nezamykají  a lidé si tu vzájemně masírují stehna). Rovněž tady nemluví 

nikdo z limitující sféry státních a evropských zákonů, které zařazují ájurvédské 

přípravky a praktiky do zákonem stanovených kategorií a udělují či odnímají 

licence. Je zde sice odkazováno na příslušné obecné texty zákonů a definic SÚKL, 

ale o tom, jak tato praxe probíhá se dozvídáme jen ze strany Pavla a Sáry, tedy 

praktikujících ájurvédařů. Rovněž klienti ájurvédských salonů se zde dostanou 

k řeči velmi málo kdy, natož jejich okolí nebo sousedi Instituce.  Ájurvéda bude 

asi ještě o něco fluidnější, než se z popisu zdá… 

2. Lokální a globální     

Na začátku textu je deklarováno, že autorku zajímá, jak se ájurvéda děje tady a 

teď a nebude se (na rozdíl od jiných studií) věnovat vztahům mezí místní 

evropskou podobou a idealizovanou či exotizovanou, orientalizovanou podobou 

indické tradiční ájurvédy. V textu se ale pak tato otázka několikrát silně a 

zajímavě vrací.  Ať už jde o překlady textů, o vztahy s Indií díky dovozu bylin a 

koření, o vztah k „ájurvédské celosvětové komunitě“ či světu obecně. Prolínají se 

zde aspekty vztahu domov – diaspora se vztahy globálního a lokálního. Chtěla 

bych se tedy autorky zeptat, zda je skutečně místní učitel tou nejvyšší autoritou a 

jakou autoritu mají sanskrtské texty; zda je Indie cílem poutnických cest 

ájurvédařů, zda existují i nějaká bližší poutnická místa (evropské ášramy?); zda 

se místní organizace po světě propojují formálními či neformálními sítěmi; jaká je 

světová mapa ájurvédy; jaká je ájurvédařská konceptualizace těchto vztahů a 

globální komunity.   

 

3. Drobnosti 

Při úpěnlivém zaměření na fluiditu jakoby někdy zapadly základní informace, 

které by čtenář uvítal, např. kde se vzal v Čechách učitel, jak získal první žáky, jak 

dlouho tu funguje, zda je instituce jeho soukromým majetkem apod. 



Ač v poděkování najdeme i poděkování za korektury, ještě stále v textu dost 

překlepů zůstává. 

 

4. Závěr 

Přes uvedené výhrady a pro mě nedostatky v informativní rovině se domnívám, 

že práci je třeba ocenit pro její citlivost k terénu a nasazení  výzkumnické kůže, a 

proto ji navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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