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Zdraví člověka z hlediska integrální antropologie

Rigorosní práce Mgr. Michala Zvírockého má 81 stran textu s 2 tabulkami a 6 grafy a 114
českých a cizojazyčných citací.

Je členěna de facto do deseti kapitol, prvních 8 částí tvoří vlastní práci, poslední dvě
části jsou Literatura a Seznam tabulek a grafů.

Rigorozní práce se zabývá integrálním pojetím zdraví člověka a s návaznosti na
aplikační oblast výchovy a vzdělávání. Cílem této primárně teoretické práce je zpracování
problematiky různých aspektů zdraví ve vztahu ke kvalitě života. Dalším cílem byl orientační
průzkum týkající se kvality života. Důležitým cílem rigorosní práce je, podle mého názoru,
také podat základní přehled problematiky zdraví a nemoci včetně základního vymezení
pojmů, což je, jak autor sám konstatuje, úkol nadmíru komplikovaný.

Práce je přepracované a rozšířená diplomová práce. Je přehledně, promyšlené a
zajímavě napsaná a presentje problematiku zdraví jako integrálně antropologickou
problematiku doloženou vlastním dotazníkových výzkumem.

Práce je rozčleněna na šest kapitol; pozornost je nejprve věnována měnícímu se pojetí
zdraví (a nemoci) a problematice kvality a smy sluplnosti života ve vztahu ke zdraví. Jsou zde
uvedeny některé koncepce a definice zdraví, metody měření kvality života apod. Po tomto
teoretickém vstupu do problematiky následuje pojednání o nemoci ve smyslu porušené bio-
psycho- sociálně spirituální rovnováhy. Těžiště práce spočívá v řešení vybraných otázek
prevence, podpory zdraví a v návrhu aplikace teorie zdraví ve školní praxi.

Vedle Úvodu mají první dvě části čistě teoretický a metodologický charakter a
zabývají se problematikou zdraví a různých aspektů kvality života. Další dvě kapitoly
analyzují z různých Lihlů otázky zdraví a nemoci včetně různých aspektů strategie podpory
zdraví. Následující kapitolou je Teorie zdraví jako pedagogický problém zabývající se
otázkou teorie zdraví ve školní praxi a předposlední kapitolou práce je Orientační průzkum
kvality život metodou SEIQoL. Poslední částí je Závěr v české a anglické verzi. Rigorosní
práce rozhodně splnila vytčené cíle i když při tak různorodé problematice nelze podat
skutečně vyčerpávající přehled a práce je v některých názorech trochu jednostranné a
nepřihlíží důsledně k „reálné“ situaci.

Vedle brilantního zpracování rozsáhlé tématiky, včetně kvalitně zpracovaných
úvodních teoretických a metodologických partií, je velmi důležitá implementace výuky..
Zpracování výsledků dotazníkového šetření je solidní, avšak soubor je velmi malý a
nehomogenní bez hlubší Sociologické analýzy souborů. U orientačně zaměřeného výzkumu to
sice není závažný problém, avšak jeho význam je skutečně doplňkový.

K rigorosní práci Mgr. Michala Zvírockého mám několik spše diskusní připomínek.
Zaprvé v citované literatuře, která je sama o sobě velmi obsáhlá a dobře vybraná, má

vysokou frekvenci jen omezený obsah aL1torů. V některých částech mi schází jednoznačné
presentace různých názorů. Chápu, že to v některých případech není zrovna jednoduché, ale
teoretická práce by se měla názorovými rozdíly zabývat velmi důsledně. Duální citování, tedy
sociálně vědní pod čarou a klasické přírodovědné citování, nepovažuji za šťastné. Rovněž
.citování „ze třetí ruky“ - například citace z Komárka o běžném přežívání invalidních jedinců



u neandrtálců (str. 28) - nepovažuji za příliš vhodné, obzvlášť proto, že jsou Často, jako je toi V tomto případě, nepřesné a dokonce i zavádějící.
Druhá připomínka je čistě teoretická a týká se určitých interpretaci problematiky

zdraví, které typicky vynikají v části „Poruchy zdraví V oblasti spirituální rovnováhy“. V této
oblasti se autor totiž zvláště výrazně pohybyje na velmi tenkém ledě vědeckého a
nevědeckého.Nelze zaměňovat jeden směr náboženství za oblast duchovna a meditace, které
mají mnohem obecnější charakter a je de facto „oproštěna“ od konkrétního náboženství.
V oblasti meditace a podobných aktivit je dokonce do jisté míry na náboženství nezávislá.
V oblasti psychického a „spirituálního“ zdraví autor nebere v úvahu biologické, zejména
fyziologické a neurologické aspekty, které byly jasně prokázány V mnoha sociobiologických a
neurobiologických studiích. Včetně positiního vlivu meditaci a religiosních obřadů na kvalitu
zdraví. O dané problematice by se mohlo velmi obsáhle diskutovat, avšak rád bych zdůraznil.
že tyto připomínky nesnižují nepochybně kvality rigorosní práce.

Mám určité připomínky, nebo spíšeš náměty, ke kapitole „Teorie zdraví jako
pedagogický problém“. Tato část je skutečně velmi dobře promyšlená a propracovaná, ale
v některých částech je příliš teoretizující. Zaměřuje se například na kvality pedagoga, avšak
nebere do úvahy mnohé objektivní trendy ve školních kolektivech jeko je agresivita xenofobie
a velmi omezená hodnotová škála, která se projevuje zvláště výrazně zejména v některých
sociálních vrstvách a ve velkých městech. Domnívám se, že taková analýza by byla určitě
nejen ve prospěch aplikace této problematiky ve školní praxi, ale také by obohatila i její
teoretické aspekty. Nakonec tyto trendy se projevují nejen ve školách ale souvisejí s kvalitou
života obecně.

Závěr:

Rigorosní práce je velmi kvalitní, přehledně a koncepřně napsaná, avšak v oblasti
práce s literaturou a mám čistě formální připomínky duální citování není nejpřehlednější.
Dotazníkovýmateriál je dobře zpracovaný a správně interpretovaný. Vzhledem k velmi malé
velikosti studovaného souboru souboru, ijeho nehomogenitě, však tuto část můžeme
povařovat spíše za doplňkovou. Závěr je jasný a stručný, i když je, vzhledem k převážně
teoretickému charakteru práce, spíše shrnutím než závěrem. Moje připomínky nijak nesnižují
vysoké kvality práce a mají spíše diskusní charakter.

Domnívám se proto, že rigorosní práceMgr. Michala Zvírockého splňuje bez
pochyb požadavky kladené na rigorosní práci a doporučuji její k přijetí k obhajobě.
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