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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza lidského těla jako kulturní konstrukce. 

Zvoleným tématem diplomant navazuje na jeden z dominantních obratů ve vědách o člověku, 

společnosti a kultuře, k němuž došlo ve 20. století. Autor zpracoval téma ve dvou relativně 

samostatných částech. V první provedl výklad historického vývoje chápání těla v evropském 

myšlení. Sleduje především vývoj a různé podoby dualismu. Zrod dualismu spatřuje 

především v díle Platona, který navázal na starší orfické tradice. Zde bych očekával 

přinejmenším komentování starších řeckých myšlenkových proudů, jejichž představitelé ještě 

neakcentovali dualismus duše a těla. Ten se v každém případě stal dominantním výkladovým 

schématem v evropském myšlení. Zvláštní pozornost věnoval autor dílu Descarta. Postrádám 

zde však dobový kontext, který by jasněji rozkryl souvislosti Descartova myšlení (zejména 

baroko jako takové a především Mersennův kroužek). 

 

Za nedostatečné považuji zpracování fenomenologického příspěvku k výkladu tělesnosti. 

Autor se sice stručně věnuje interpretaci vkladu, který k tématu přinesl Merleau-Ponty, ale 

věnoval mu jen stručnou jednu stranu. Nehledě na skutečnost, že se na tělesnost soustředil již 

Husserl (Karteziánské meditace obsahují shrnutí jeho názorů na tělesnost). 

 



Druhá část práce se orientuje na antropologii těla, která představuje jednu z trendových 

oblastí současného antropologického myšlení. Autor pojal tuto pasáž jako interpretaci děl těch 

představitelů společenských věd, kteří ovlivnili současné antropologické přístupy k tělu. 

Nechybí zde klasikové jako Mauss, Granet, Durkheim, Douglasová a Herz. Zvláštní 

pozornost věnoval dílu Douglasové, která ze zvolených autorů zasáhla nepochybně 

nejvýrazněji do formování antropologie těla jako samostatné antropologické subdisciplíny. Za 

anachronismus považuji prezentaci okrajového textu od Horace Minera. Lze konstatovat, že 

se autor soustředil na klasiky. O jaké současné autory by podle diplomanta mohla být práce 

bohatší?  

 

Obecně lze konstatovat, že diplomová práce splňuje standardní nároky kladené na práce 

tohoto typu. Práce má logickou strukturu, je zpracována čistým jazykem a akcentuje 

kulturologické téma. Autor prokázal schopnost pracovat s relevantní odbornou literaturou a 

práci vybavil odpovídajícím poznámkovým aparátem. Zde je nezbytné vyzdvihnout, že autor 

pracoval s enormním množstvím pramenů. Nicméně zacházení s odbornou literaturou je 

nekonzistentní. Některé odkazované prameny se v seznamu literatury nevyskytují. Autor 

pracoval především s anglickými překlady, což není vždy na místě. Zřetelné je to například u 

práce s dílem Člověk stroj. Existuje český překlad francouzského originálu, diplomant se 

rozhodl pracovat s anglickým překladem, místo s českým, nebo francouzským originálem (v 

seznamu literatury jsou i francouzské tituly, tudíž lze dovodit, že diplomant vládne 

francouzštinou). Takových případů je v textu celá řada. Proč se takto autor rozhodl? Naopak 

tam, kde jsou k dispozici české překlady původně anglických originálů, lze ocenit práci 

s původním textem. Celkově lze práci hodnotit jako dobrý příspěvek ke kulturologickému 

studiu lidského těla jako kulturní konstrukce.  

 



 
 
 
Výběr tématu 
       
Závažnost tématu      
     
Oborová přiléhavost tématu  
 
Originalita tématu a jeho zpracování 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné 
terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 
Vhodnost a úroveň použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
v daném tématu 
 

Doporučuji k obhajobě   
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** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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