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POSUDEK OPONENTKY MAGISTERSKÉ PRÁCE

KONCEPCE A STRUKTURA MAGISTERSKÉ PRÁCE
Charakteristickým rysem magisterské práce je snaha systematicky vyložit současnou situaci
tradiční čínské medicíny (TČM) v České republice. Primárně se práce věnuje komparaci
moderní a tradiční čínské medicíny z perspektivy teorie paradigmat a relativity poznání
Thomase Kuhna. Součástí práce jsou také výsledky dotazníkového šetření mezi praktiky a
studenty TČM.
Volba tématu:

1. Mimořádn aktuální
2. Aktuální pro danou oblast
3. Užitečné a prospěšné
4. Standardní úroveň
5. Neobvyklé

Cíl práce a jeho naplnění:

1. Vhodn zvolený cíl, který byl napln n
2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn
3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn
4. Nevhodně zvolený cíl

Struktura práce:

1. Originální – zdařilá
2. Logická – systémová
3. Logická – tradiční
4. Pro dané téma tradiční
5. Pro dané téma nevhodná

Práce s literaturou:

1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny
2. Velmi dobrá, použity nejnov jší dostupné prameny
3. Dobrá, běžně dostupné prameny
4. Slabá, zastaralé prameny

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy):
1. Mimořádné, funkční
2. Velmi dobré, funkční
3. Odpovídá nutnému doplnění textu
4. Nedostačující
Přínosy práce:

1. Originální, inspirativní názory
2. Ne zcela b žné názory
3. Vlastní názor argumentačně podpořený
4. Vlastní názor chybí

Formální stránka:

1. Výborná
2. Velmi dobrá
3. Přijatelná
4. Nevyhovující

Jazyková stránka:

1. Stylistika

a) výborná
bě velmi dobrá
c) dobrá
d) nevyhovující

2. Gramatika aě výborná
b) velmi dobrá
c) dobrá
d) nevyhovující
OTÁZKY K OBHAJOB
V průběhu obhajoby bude aspirantka vyzvána, aby zodpověděla otázku, nakolik se TČM
může proměňovat a podléhat modernizaci v českém prostředí, případně v jiném kulturním
kontextu?
CELKOVÉ HODNOCENÍ
Magisterská práce splňuje požadavky standardně kladené na tento typ kvalifikační práce, její
odborné, stylistické i obsahové parametry. Autorka formulovala cíl své práce a podřídila mu
celkovou koncepci i metodiku zpracování jednotlivých kapitol. Aspirantka navázala na
bakalářskou práci, již prohloubila o nové poznatky. Pasáže o lékařské antropologii však
mohla podpořit některými základními prameny, k nimž patří Handbook of Medical
Anthropology: Contemporary Theory and Method (1996), Introducing Medical Anthropology:
A Discipline in Action (2007) nebo A Reader in Medical Anthropology: Theoretical
Trajectories, Emergent Realities (2010). Práce by samozřejmě mohla zahrnovat široké

spektrum témat a perspektiv, autorka si však tuto skutečnost velmi dobře uvědomuje.
„Vzhledem k povaze rozsahu diplomové práce nejsou jednotlivá témata svým rozsahem
zdaleka vyčerpaná.“ (Kaprová 2017: 8) Pokud bude autorka na tématu dále pracovat,
doporučuji zaměřit se na následující tezi: „Často je očima západní medicíny prvotní fáze
nemoci nerozpoznatelná, stejně tak je tomu i po proběhnutí nemoci, kdy je již pacient dle
moderních lékařů zdráv, ale terapeut čínské medicíny před sebou vidí ještě dlouhou cestu k
úplnému uzdravení. Hranice, kdy již mluvíme o nemoci, se proto liší v závislosti na
konkrétním typu medicíny.“ (Kaprová 2017: 36) Ačkoliv v textu kolísá užití kurzívy (citace s.
23, 25, 31, 57 a dále), nesprávně je uplatněna ich forma v abstraktu nebo se místy objevují
popularizující výrazy (např. na s. 8 „nástřel problematiky“, vhodněji uvedení do
problematiky), jazyk práce je kultivovaný. Přínos práce lze spatřovat ve snaze analyzovat
jedno z témat aktuální a zejména pak v českém kontextu doposud nedostatečně probádané
subdisciplíny lékařské antropologie.
Doporučuji magisterskou práci k obhajob . V závislosti na jejím průb hu navrhuji
klasifikaci výborn nebo velmi dobře.
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