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TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Předmětem diplomové práce Bc. Barbory Kaprové je teoretická a empirická analýza stavu a
praktikování tradiční čínské medicíny (TČM) v České republice. Jedná se o modelový pokus,
jehož cílem je interpretovat a reflektovat medicínu jako paradigma na pozadí aktuálního
politického dění. Práce originálním způsobem aspiruje na vytvoření gnoseologického modelu,
jenž umožní komparaci moderní a tradiční čínské medicíny z perspektivy teorie paradigmat a
relativity poznání Thomase Kuhna. Zvláštní pozornost je věnována vědecké reflexi analogií,
které existují mezi oběma medicínskými přístupy a identifikaci jejich silných a slabých
stránek. Hlavním cílem empirické části práce je zjistit, jak náročné je pro studenty TČM
pochopit dva odlišné medicínské systémy a zda u nich nedocházelo v průběhu studia v tomto
ohledu ke komplikacím s jejich porozuměním. Mezi dílčí cíle práce patří přiblížení procesu a
možných budoucích trendů legalizačního ukotvení TČM. Z tohoto hlediska považuji za
nezbytné ocenit již samu volbu tématu, o jehož aktuálnosti svědčí nárůst zájmu médií,
nejčastěji v souvislosti s Česko-čínským centrem Fakultní nemocnice Hradec Králové, i
angažovanost ministerstva zdravotnictví v právě probíhající diskusi o možné synergii moderní
a tradiční čínské medicíny.
KONCEPCE A STRUKTURA PRÁCE
Charakteristickým rysem diplomové práce je autorčina snaha interdisciplinárně zmapovat
různé dimenze a specifika tradiční čínské medicíny v komparativním kontextu současné

západní medicíny. Práci tvoří dvě vzájemně spjaté části, ve kterých Barbora Kaprová
prezentuje svůj pohled na zkoumanou problematiku v rovině teoretické deskripce i empirické
analýzy. Expozici celé práce tvoří úvodní kapitola, v níž autorka vymezuje základní pojmy,
teoretická východiska práce a přístupy ke zdraví a nemoci rozvíjené v rámci medicínské
antropologie.
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systematicky prezentuje a komparuje lékařské přístupy typické pro moderní západní a tradiční
čínskou medicínu. V této části práce považuji za tvořivý příspěvek autorky její neortodoxní
snahu analyzovat v intencích teorie Thomase Kuhna různé modely medicíny jako specifické
typy kognitivních paradigmat. Za přínosné je možné označit také deskriptivně koncipované
kapitoly věnované postavení TČM v České republice a Světové zdravotnické organizaci
z perspektivy vztahu těla a duše. Druhá část práce je věnována prezentaci metod, průběhu a
výsledkům empirické výzkumné sondy, kterou autorka provedla formou dotazníkového
šetření, jež bylo určeno dvěma skupinám – praktikům a studentům TČM. Otázky byly
formulovány tak, aby reflektovaly různou fázi zkušeností s TČM, ve které se zástupci obou
kategorií nachází. Výsledky byly komparovány s poznatky shrnutými v teoretické části práce
a závěry prezentovány také formou grafů. Mezi hlavní poznatky diplomové práce patří
především identifikace vývojových trendů směřující k integraci obou medicínských
paradigmat.Dosah závěrů empirického šetření sice omezuje relativně nízký počet
respondentů. Přesto se autorce podařilo formulovat a testovat nosná badatelská témata a
otevřít tak prostor pro další empirické výzkumy.
HODNOCENÍ PRÁCE:

1 = nejlepší. 5 = nejhorší

1. Formulace cílů práce

1

2. Volba vhodné metodiky

2

3. Splnění cílů práce

2

4. Odborný přínos práce

1

5. Originalita práce

1

6. Struktura práce

1

7. Práce s daty a informacemi

1

8. Postup řešení je logický

1

9. Klíčová slova vystihují obsah

1

10. Členění textu do odstavců a kapitol

1

11. Práce s odbornou literaturou

1

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování)

1

13. Přesnost formulací

1

14. Práce s odborným jazykem

1

15. Formální zpracování a grafická úprava

1

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU:

1

OTÁZKY K OBHAJOBĚ
V průběhu obhajoby cítím jako užitečné, aby Barbora Kaprová seznámila komisi se závěry,
k nimž dospěla ve své magisterské práci v následujících oblastech:
1. Je možné považovat trend identifikovaný ve sbližování různých medicinských
paradigmat za setrvalý?
2. Bude na výzkumu, který v práci zahájila, dále pokračovat, a pokud ano, jakým
směrem se bude její práce orientovat?
CELKOVÉ HODNOCENÍ
Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
Autorka dobře formulovala cíl své práce a podřídila mu celkovou koncepci i metodiku
zpracování konkrétních tematických okruhů. Práce má promyšlenou koncepci a logickou
strukturu. Odborný přínos je možné vidět ve zpracování velkého množství informací do
podoby promyšlené a koncepčně sevřené práce. Autorka prokázal nadstandardní kompetenci
v dané problematice a úspěšně zmapovala velké množství pramenů. Práce je napsaná
odborným a stylově elegantním jazykem. Je vybavena kvalitním poznámkovým aparátem,
reprezentativním seznamem použité odborné literatury. Vzhledem k přínosu práce pro
konstituování medicínské antropologie v českých podmínkách doporučuji tuto diplomovou
práci k obhajobě.
V Praze 22.5.2017

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

