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     Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila velmi obecné, v podstatě filozofické téma. Je třeba to 

ocenit jako odvážný počin, protože filozofie není jejím diplomovým oborem.  Zároveň je to ale i pokus 

a možnost začlenit poznatky z jejího odborného studia učitelství tělesné výchovy do širšího kontextu, 

jak z pozice vývoje filozofického nazírání na tělo a duši, tak z pozice poznatků o zdraví a zdravém 

životním stylu i některých dalších poznatků kinantropologie. 

   Téma je zpracováno na cca 74 stranách s využitím 17 zdrojů informací uvedených v seznamu. 

Naskýtá se otázka, jakou roli v práci v této souvislosti hraje v obsahu neuvedená kapitolka Literární 

rešerše (??) (s. 9) - nezdá se totiž, že by odrážela současný stav poznání tohoto tématu.  

   Název práce Žena a tělo je velice obecný a tedy otevírá i řadu možností, jak téma uchopit, z jakého 

úhlu pohledu se tímto vztahem zabývat. Očekával bych tedy, že se autorka hned na začátku práce 

pokusí sdělit, k čemu chce svou prací směřovat, jaký má cíl, či na jaké otázky se chce z této přehršle 

možností soustředit. Pak by čtenář (i autorka sama) mohli posoudit, zda z velikého množství různě 

zaměřených kapitol nejsou některé z nich vzhledem k tématu buď předimenzované, či dokonce 

nadbytečné – i jak logicky na sebe významově navazují.  Nemohu se při čtení ubránit dojmu, že šíře 

tématu (viz i obsah – s. 7) není logicky dobře zvládnutá, že bez formulace autorského záměru se 

jedná spíše o mozaiku vstupů, názorů a příběhů, za nimiž cílové vyznění pouze tušíme. Ta 

prezentovaná mnohostrannost pak navíc v některých kapitolách ústí do prostého souhrnu dílčích 

citací filozofických názorů či výroků různých autorů.  Řada pasáží by jistě také zasloužila odkaz na 

zdroj, ze kterého autorka čerpala – odkazů je v práci vzhledem k rozsahu textu minimálně a je přitom 

zjevné, že prezentované názory jsou převzaté.  Předimenzované jsou podle mne kapitoly 2 a 3, kap. 4 

(Anorexie) a 5 (Tanec) jistě s tématem souvisejí, ale v souvislosti s předchozími působí nesourodě, 

vlastní téma práce, od kterého by se měla práce odvíjet, je řazeno až jako kap 6. (s. 48), pak se 

autorka opět v kap. 7 (Uzdrav sám sebe) vrací ke zdraví  (bylo o něm už v kap. 3), následuje Radostné 

tělo (kap. 8 – jedna stránka je na jednu z hlavních kapitol  opravdu málo) a pak se autorka opět vrací 

k duši (kap. 9), o které byla celá kap. 3. Pak následuje bez logického zdůvodnění kap. 10 – Jóga, která 

je jistě dobrým prostředkem péče o tělo a duši, stejně jako tanec, jemuž se autorka věnovala již před 

30 stranami textu – a navíc žádný závěr z toho neplyne. V kap. 11 (Závěr) nerozumím sdělení, že 

provázanost těla a duše „u nás ještě není tak podstatná“(??). Vlastní obsah Závěru mi připadá spíš 

jako slohové cvičení, které ani zde nepostihuje utříděně podstatná sdělení o tom, k čemu novému 

autorka svou argumentací v poznání tématu Žena a tělo došla, a která by vyjasnila praktický či 

teoretický smysl  práce.  

    Ve svém posudku se nemohu zabývat detaily textu, omezím se pouze na výše uvedené připomínky. 

Celkově pozitivně hodnotím odvahu autorky a její snahu pojmout obtížné a zajímavé téma na 

rozhraní filozofie a kinantropologie, oceňuji množství práce, a času, které práci věnovala. Zdá se však, 

že téma bylo poněkud nad její síly, zejména z hlediska nejasného logického utřídění materiálu, 

k čemuž by jí pomohl jasně formulovaný záměr práce, který ovšem absentuje. 

    Práci doporučuji k obhajobě s tím, že se autorka pokusí  formulovat  svůj výchozí záměr a konkrétní 

závěry, k nimž ve vztahu k záměru došla. 

Návrh hodnocení: 
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