
1 

 

Klenerová, Alena: „Role časopisu Duli pinglun ve sporech o čínskou 

medicínu“. Diplomová práce, Ústav Dálného východu FF UK, Praha 2016. 

Posudek vedoucího 

 

Práce se věnuje tématu sporů o vědeckost čínské medicíny v první polovině 20. století, které 
bylo v obecné rovině již v 60. letech zpracováno Richadem Croizierem. Autorka použila 
metody přiblížení a zaostření na jedinou debatu v omezeném čase, vyvolanou Fu Sinianem a 
soustředěnou kolem něj. Tento podrobný přístup jí umožňuje nejen zachytit různé odstíny 
obhajoby čínské medicíny před Fu Sinianovými útoky, ale také ukázat souvislosti a korelace 
jednotlivých rétorických taktik obhájců, a zároveň vykreslit velmi plasticky, nekarikovaně 
pozici Fu Siniana jakožto zastánce vědecké biomedicíny. 
 
Samotné analýze debaty předchází poměrně rozsáhlá kompilace historických faktů o 
pronikání západní medicíny do Číny a důležitých informací o teorii, diagnostických a 
léčebných postupech čínské medicíny, které přišly na přetřes během studované debaty. Tato 
část je sice přehledná a výstižná, ale lze ji vytknout příliš jednostranné čerpání z Croizierovy 
knihy a v té souvislosti i možná zbytečný rozsah. 
 
Co se týče debaty samotné, autorce se podařilo zpřehlednit (i s pomocí obrázku) její spletitý 
průběh. Navzdory názvu práce je časopis Duli pinglun možné považovat spíše za určitý 
repozitář Fu Sinianových článků a reakcí na ně, než skutečnou živou platformu debaty; tou 
byla patrně mnohem více pravidelná medicínská příloha deníku Da gong bao. Pozoruhodné 
je, že Fu Sinian ve svém odsudku čínské medicíny zůstal na stránkách „svého“ časopisu 
osamocen. Přitom filipiky proti státní certifikaci a podpoře tradiční medicíny probíhaly, ale 
jinými kanály, jak se práce stručně zmiňuje na str. 9. Souvislosti těchto debat s Fu Sinianovým 
vystoupením nejsou z práce dost jasné. 
 
Obsahová analýza argumentů, které v debatě zazněly, je velmi pečlivá a opět obdivuhodně 
přehledná vzhledem ke neuspořádanému stylu debaty samé, kde se v jednotlivých 
příspěvcích sdružovaly různé sporné otázky, často nepříliš koherentně. Autorka si správně 
všímá i „osobní roviny“ polemiky, tj. vzájemného obviňování účastníků z nekompetence. 
 
Autorčin styl je místy poněkud těžkopádný, a to platí zejména pro překlady z čínštiny. Drží se 
však kultivovaného jazyka s minimem chyb. Formální úprava práce je vynikající až na 
nejednotnost v používání „českých“ a "rovných" uvozovek, patrně důsledek hromadných 
úprav citací těsně před dokončením práce. Předřazení literatury před prameny je chybné, ale 
nemůže vést k nedorozumění. 
 
Práci hodnotím jako výbornou. Dílčí známku 1-2 uděluji pouze za strukturu z důvodu výše 
zmíněné příliš do očí bijící závislosti na jediné monografii při tvorbě historického úvodu. Při 
obhajobě bych poprosil o více informací o vztahu Fu Siniana k odpůrcům tradiční medicíny ve 
vládě a lékařských sdruženích. 
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