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Předložená bakalářská práce Marie Ševčíkové představuje vyzrálou, inspirativní studii o 
velmi závažném tématu. Autorka práce postupovala při tvorbě textu promyšleným a 
neokázalým způsobem. Výborně se jí podařilo skloubit jeho teoretické a praktické části. 

Nastoluje náročné filosofické otázky. Jejich artikulace není akademicky samoúčelná. Autorka 
v práci zdařile zúročila vlastní zkušenost vztahu s postiženým člověkem. Orientuje se 
v reprezentativní a velmi náročné filosofické literatuře. Dokáže přesvědčivě interpretovat, 
osvětlit komplikované pojmy a myšlenkové celky. Svých znalostí však mj. citlivě a obratně 
využívá při výkladu zcela praktických problémů. Dokáže oslovit nejen školené filosofy, ale 
prakticky každého člověka, který je schopen a ochoten vnímat jinakost kolem sebe, a alespoň 
částečně :přesáhnout horizont každodennosti, včetně konzumního způsobu života. 
Marie Š~včíková vytvořila poměrně obsáhlý text, v němž prokázala potřebnou erudici a 
způsobilost k odborné práci ve filosofii a sociálních vědách, smysl pro kvalitní artikulaci 
interdisciplinárního tématu. 
Studie je přehledně rozčleněna, jednotlivé části na sebe logicky konsistentně navazují tak, aby 
koneckonců vznikl smysluplný celek. V textu je přítomno osobní zaujetí autorky, práce je 
vyvážená, obsahuje zdařilý úvod a závěr. Po zdařilé obhajobě navrhuji ohodnotit práci 
znárnkou výborně.;. . 

Náměty pro obhajobu: Autorka by se v průběhu obhajoby mohla výrazněji zabývat tématem 
porušení tělesného schématu a využíváním poznatků fenomenologie ve speciálních vědách a 
léčebných postupech. Při té příležitosti by mohla uvést informace o zkušenostech v zahraničí, 
o nichž se letmo zmiňuje na str. 24. 
Autorka by se mohla dále zabývat otázkou aktuálních rezerv české společnosti ve vztahu 
k handicapovaným občanům, včetně palčivého tématu integrace handicapovaných žáků ve 
školách. Současně by měla pohovořit zásadněji o vlastních zkušenostech v roli asistentky 
klienta. 
Autorka by se mohla zamyslet nad úlohou filosofie v prevenci sociálně-patologických jevů na 
školách, zejména s ohledem na problém vztahu člověka a závislostí, včetně specifického 
tématu poruch příjmu potravy a vlivu médií na sebepojetí člověka. Mohla by tak rozvinout 
problematiku, o níž pojednala v oddílu nazvaném Tělo a tělesná kultura v našem životě. 
Autorka by se měla dále věnovat otázce tzv. umělého těla (protézy, plastické operace, 
implantáty, čipy atd.). Co soudí kupříkladu o problému kombinace člověka a stroje 
(kyborgové) s ohledem na specifickou situaci lidí s postižením? Jaké filosofické a etické 
otázky vyvstávají v dané souvislosti pro vyspělou společnost možná již v blízké budoucnosti? 
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