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Stručná charakteristika práce:  

Na pozadí myslitelského tematizování tělesnosti se diplomová práce kolegy Michala Rychty 

vyrovná s karteziánským půdorysem porozumění světu, přičemž toto vyrovnání nesené 

fenomenologickým hlediskem je pravděpodobně právě tím, oč v práci autorovi běží.  

Posuzovaná práce předkládá nejprve analýzu Descartovy ontologie a gnozeologie s ohledem na 

res extensa a res cogitans (1. kap.), poté následují kapitoly (2. a 3.) reflektující zvolenou 

problematiku s oporou v dílech fenomenologických myslitelů (především J. Patočky); čtvrtá 

kapitola přesouvá pozornost na symbolickou dimenzi těla a tělesnosti (a k posunu zde dochází 

též v perspektivě sledování problematiky) a v kapitole páté nazvané Tělo a problém tělesnění 

dnes práce kulminuje vyslovováním podstatných výtěžků autorovy myslitelské cesty, jež byla 

výrazně oslovena myšlením prof. A. Hogenové. 

 

Formální stránka práce:  

Posuzovaná diplomová práce obsahuje všechny požadované povinné prvky, je napsána 

kultivovaným jazykem a struktura práce je srozumitelná; autor rozlišuje mezi citacemi, 

parafrázemi a vlastními myšlenkami (které mají většinou podobu interpretace), bibliografické 

údaje jsou uváděny v poznámkovém aparátu, a to ve shodě s normou. Po formální stránce tedy 

práce splňuje potřebné požadavky. 

 

Obsahová stránka práce: Diplomová práce Bc. Michala Rychty je prací, jež se nejen zabývá 

filosofií, ale v níž se též filosofie děje – nakračuje tedy do toho, aby byla počinem 

myslitelským.  

 

Za přednosti práce považuji autorovo upřímné zaujetí tématem a jeho ochotu a snahu živě 

interpretovat filosofické myšlení; zmíněné zaujetí může nastávat jen jako důsledek toho, že se 

autor nechal tématem oslovit a že pocítil jeho důsažnost. Na mnoha místech práce diplomant 

prokazuje svoji schopnost vhledu do nesamozřejmých souvislostí a čelí obtížím problémům, 

které je často třeba myslitelsky ustát a nelze jejich řešení vypočítat. Na tomto místě bych též 

ocenil, že dle celkového pojetí práce diplomant k problému těla a tělesnění nepřistupuje jen 

jako k jakési dílčí filosofické problematice, kterou je možné zkoumat samu o sobě, ale že si 

od samého počátku uvědomuje, že otázka po lidské tělesnosti je otázkou po jsoucím a po 

lidském bytí – proto tedy se v práci stává vlastním tématem karteziánský rozvrh porozumění 

světu.  

 

Domnívám se, že posuzované práci, sympatické svým myslitelským nasazením, by bývalo 

prospělo několik momentů: určitější pojmenování problému a explicitní položení základní 

otázky by mohlo pomoci autorovi jednak více sledovat určitou linii problematiky a jednak 

ještě více rozvíjet samostatné myšlení jdoucí za hranici interpretování vybraných myslitelů; 



pokud by se diplomat chtěl tematice nadále zabývat, doporučil bych mu v budoucím textu 

pracovat s více prameny od jednotlivých autorů, což by umožnilo rozvinout intepretace více 

kontextově a snad i méně jednostranně; a též určité jednostrannosti se týká i moje poslední 

poznámka: tím, že je práce psaná v určitém myslitelském zaujetí a oslovení, směřuje její 

myšlení jedním směrem a v pokroku tímto směrem jakoby nestačila reflektovat svůj vlastní 

postup a své předpoklady, čímž může docházet k určitým zkratkám či generalizacím (Přijde 

mi například, že v textu práce Descartes lehce splývá s kartezianismem, a nejsem si jistý, zda 

si diplomant uvědomuje, že kritika karteziánského pojetí je namnoze možná teprve až na jeho 

vlastní půdě.)  

 

 

Celkové hodnocení: Diplomovou práci kolegy Michala Rychty považuji za sympatický 

myslitelský pokus tematizovat tělesnost na pozadí úsilí o kritické nahlédnutí Descartova 

odkazu. Diplomant touto prací prokázal svoji schopnost pronikat do náročné tematiky a též 

usilovat o podstatné vhledy. Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na 

závěrečné práce v příslušném oboru. Doporučuji ji k obhajobě. 

  

Otázky:  

1) Stává se, že na konci určité dílčí cesty myšlení, kterou může být například diplomová práce, 

nachází člověk otázku, do níž jeho dosavadní cesta vyústila. Rád bych se zeptal, zda Vaše práce 

vyústila do otázky, jež Vás nyní provází? 

2) Ve Vaší práci se reflektujete též otázku karteziánské medicíny a medicíny řekněme holistické. 

V souvislosti s Vaší prací by mne zajímalo, jak nahlížíte na téma psychosomatiky. Může být  

podle Vás psychosomatická léčba tím zachraňujícím?   

 

 

Ve Slaném dne 12. 5. 2019    Zbyněk Zicha 

 

 


