
Posudek vedoucí bakalářské práce

Název bakalářské práce: Tělo jako subjekt estetizace
Autorka bakalářské práce: Vlasta Radová
Vedoucí bakalářské práce: Mgr.Markéta Levínská, Ph.D.

Bakalářská práce Vlasty Radové zpracovává pojetí tělesna a krásy u studentů třetího 
ročníku gymnázia, tedy u dospívajících lidí. Práce je tradičně rozdělena na část teoretickou a 
praktickou, mimoto obsahuje přílohy. 

V teoretické části se věnuje filozoficko-psychologickému pojetí těla jako subjektu a 
objektu; historickému vývoji pojetí tělesné krásy; ontogenetickému vývoji sebepojetí a 
estetickému hodnocení těla. V této části studentka ukázala, že se dokáže výstižně vyjádřit na 
omezeném počtu stran, že bezproblému pracuje s českou, tak zahraniční literaturou a dokáže 
adekvátně citovat. Filozoficky uchopila a osvětlila poněkud kontroverzní název bakalářské 
práce.

Praktická část zpracovává data, jejichž sběr byl velmi pečlivě připravován. Studentka 
nejprve vytvořila dotazníky s vlastními ilustracemi základník lidských typů, tyto dotazníky 
zadala v jedné gymnaziální třídě. Na základě dotazníků provedla výběr respondentů a 
připravila rozhovory, které podrobila kvalitativní analýze. Na základě této analýzy pak vznikl 
text praktické části. Omezený rozsah bakalářské práce ji nedovolil reprezentaci širších 
výňatků z rozhovorů.

Celá práce působí kompaktním dojmem, je dobře strukturovaná, diskuse a závěr jsou 
logickým zakončením celého díla.

Po formální stránce práce splňuje nároky kladenou na bakalářskou práci, neobsahuje 
hrubé chyby ani překlepy.

Musím říci, že studentka pracovala velmi pečlivě, důsledně a samostatně. Celkově 
práci považuji za velmi zdařilou.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze 9.9.2010 Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

Otázky (směřované k praktické části):
 Lze nějak (z hlediska studentů) identifikovat hranici, kdy se člověk již „předělává“ na 

někoho jiného?
 Co je hlavní motivací být krásný (z hlediska studentů)?
 Jak tělo samotné funguje jako subjekt estetizace? Je to v tom prožitku jsem krásné? 

Ošklivé? Je to emoce? Zvyk nějak vypadat? Nebýt napaden/nařčen okolím?
 Nezdají se Vám dospívající lidé se být poměrně konzervativní? Co gender studies, kde 

se téměř vyskytují myšlenky, že gender neexistuje, nebo že neexistuje žena a muž?
 Co vztah k druhému a ideál krásy? Může existovat ideál bez vztahu? 
 Domníváte se, že studenti, kteří jsou si sami vzorem ideálu, jsou sebestřední či se u 

nich jedná o zdravé sebevědomí? Je to norma být zvyklý sám na sebe?


