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Bakalářská diplomová práce Kateřiny Šafrové je v kontextu současných 

bakalářských prací pozoruhodná. Představuje pokus vyrovnat se světovým 

tématem na počátečním stupni badatelské dráhy, aniž by autorka rezignovala na 

nezbytnou podmínku jakékoli badatelské činnosti – vyrovnání se se sekundární 

literaturou. Vyrovnání se s literaturou u světových témat, jakým dílo Roberta 

Musila nesporně je, není z mnoha důvodů jednoduchý úkol. To platí ještě více 

v českých poměrech, ve kterých se často i renomovaní badatelé tváří, jako by o 

tématu nebylo nic kloudného napsáno, pokud to není publikováno česky. 

Samotná musilovská literatura, kterou musela kol. Šafrová přečíst, je velmi 

rozsáhlá a její načtení je velmi – použiji-li výstižný německý výraz -

„zeitraubend“. Obeznámení se s touto literaturou navíc od autorky vyžadovalo

dobrou znalost němčiny a cesty do zahraničních knihoven, neboť naše 

podvyživené knihovny patřičnými tituly žel nedisponují. To vše  – opakuji – na 

počátečním stupni studia. Výsledkem autorčina heuristicky pečlivého přístupu je 

práce sestávající ze tří tematických částí: stručného, ale účelného obecného 

úvodu o evropském postoji k tělesnosti a sportu v moderním novověku, 

důkladného rozboru sekundární literatury týkající se tématu Robert Musil a sport 

a závěrečného pokusu ukázat, že Musilovy zdánlivě rozporuplné názory na sport 

lze účelně scelit, napojíme-li je na představy o tělesnosti Fiedricha Nietzscheho. 

Členění práce je logické, funkční a vzájemně obohacující. Na tomto tvrzení nic 

nemění ani fakt, že část vyhodnocující sekundární literaturu je rozsáhlejší než 

vlastní výklad Musilových stanovisek, a to ze dvou důvodů: 1. u světových 

témat solidní badatel nemůže od literatury odhlédnout jen kvůli její rozsáhlosti, 

nýbrž musí ji poučeně vyhodnotit, tj. pochopit logiku jejího vývoje a přínos 

jednotlivých autorů k poznání zkoumaného tématu, teprve tento krok mu 

umožní následně nazřít, na co je třeba v dané oblasti nasměrovat vlastní 

badatelský zájem, jinými slovy: vyrovnání se s literaturou je v případě 

světových témat plnohodnotné badatelské téma a je mu třeba vyhradit prostor, 

jaký si žádá; 2. kol. Šafrová v tomto oddílu prokázala vysoký stupeň odborných 

znalostí a dovedností, když věcně ukázala přínos i slabiny dosavadního bádání o

Musilových úvahách o sportu. V této části je její výklad stylisticky vybroušený,



argumentačně přesný a vyvážený. Druhá část na pozadí první tíhne poněkud 

k tezovitosti – důsledek časové tísně, ve které vznikala-, i zde je ale patrná 

autorčina schopnost vyhmátnout a přesvědčivě vyložit vhodné podobnosti mezi 

Nietzscheho a Musilovými stanovisky a nakonec ukázat nietzscheovský ráz 

Musilova postoje ke sportu a tělesnosti.

Ani práce kol. Šafrové přirozeně není bez šmouh. Nebudu zde setrvávat u výčtu 

různých „formálních“ chyb – špatné interpunkce, překlepů, nejednotného 

používání uvozovek, nesprávného překladu slova „Zustand“ a dalších drobných 

nesrovnalostí. Zmíním se o jediné podle mého soudu relevantní výhradě – tou je 

nesoulad mezi podtitulem, zdůrazňujícím estetický aspekt Musilových úvah o 

sportu, a absencí tohoto aspektu ve vlastních výkladech autorky. Na rozdíl od 

oponenta jsem mohl sledovat celý vznik práce, proto vím, že tato absence je 

důsledkem seznámení s habilitační prací Anne Fleigové Körperkultur und 

Moderne. Robert Musils Ästhetik des Sports (2008), která v době, kdy jsem téma 

vypsal, ještě publikována nebyla a která sledované téma vytěžila s příznačně

německou důkladností. Tato nová okolnost postavila kol. Šafrovou před 

nečekané rozhodování, jak v práci pokračovat, zda kompilativně a eklekticky 

zopakovat závěry renomované německé předchůdkyně, anebo hledat nové téma 

s výchozí nejistotou, zda zůstane estetickým. Vydala se složitější druhou cestou, 

která se sice nakonec odklonila od čisté estetiky k obecnějším filozofické 

problematice, ale zároveň jí dovolila podnětně rozvinout vlastní schopnosti a 

znalosti – přínos dle mého soudu důležitější a smysluplnější než umělé lpění na 

oborové čistotě. Přesto i její postup – a to bych chtěl v závěru vyzdvihnout -

mohl vyústit v položení zásadní estetické otázky, která v práci nezazněla, ale 

které bychom mohli a měli věnovat pozornost při obhajobě: Jaký je vztah 

Musilova pojetí vrcholné individuální tělesné (sportovní) aktivity, kdy tělo 

ovládne (ducha) člověka, a tradičními teoriemi estetického postoje či estetického 

prožitku?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat výborně.
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