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Posudek diplomové práce Ondřeje Fiedlera „,Životním povinnostem dostáti může jedině 

ten, kdo zdráv je a silen‘. Reprezentace těla v časopise Výchova tělesná“, Praha 2013, FHS 

UK, Katedra obecné antropologie, 130 s. 

 

V českém prostředí nemůže diplomová práce Ondřeje Fiedlera navázat na delší, resp. téměř 

žádnou badatelskou tradici. Týká se to jak tématu, tak zvoleného přístupu. Postupné 

zavádění tělocviku do školní výchovy a osnov v českých zemích doprovázela na konci 19. a na 

počátku 20. století zvýšená tvorba textů, soustředěných zejm. do časopisu Výchova tělesná. 

Zde vycházely články různých žánrů, jejichž výchozí pozice však byla mnohdy společná nebo 

blízká – obhajoba a propagace všeobecnosti a „užitečnosti“ tělocviku coby povinného 

školního předmětu. Není to ale jenom kontext školy a povinnosti, který podporoval vznik 

mnoha normativních textů v užším slova smyslu; již sama představa individuálního či 

kolektivního cvičení je coby ne zcela samozřejmá fyzická aktivita spojena s donucením, 

podřízením a disciplínou a tedy normotvorbou.  

Fiedlerův zájem neplatí pramenně obtížně přístupné praxi školní tělesné výchovy, ale 

reprezentacím („obrazu“) těla v článcích odborného, ale ke školní praxi úzce vztaženého 

periodika. Pisatel „(re)konstruuje“ nejen významy, které jsou v nich tělu přikládány, ale 

zabývá se i ideologiemi coby širšími, koherentními a strukturovanými soubory těchto 

významů, idejí a hodnot s mocenským potenciálem a nárokem rozlišovat správné a 

nesprávné – centrálními jsou pro něj gender, disciplína a zdraví. Zařazení vlastního přístupu 

k diskurzivní analýze předchází autor přihlášením se k analýze sémiotické, resp. sémantické 

(a vůči chápání diskurzu coby absolutně determinujícího možnost a nemožnost vypovídání se 

na s. 24 vymezuje); celá práce (přesto) vychází z předpokladu autoreferenciality výpovědí a 

diskurzu. Co přesně tato autoreferencialita a do-sebe-uzavřenost textů znamená (když se 

tamtéž např. píše o nezamýšleném obsahu tvrzení), či zda všechny souvislosti, v nichž lze 

diskurz zkoumat, jsou ustaveny výlučně badatelem samým, může být předmětem obhajoby. 

Hlavní část práce („Tělovýchovný obraz těla“) se dělí na pět podkapitol, resp. na dvě části, 

přičemž obojí dělení není náhodné či přejaté, ale úzce souvisí s analytickým přístupem. 
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V první části se autor zabývá předporozuměním tělu, v části druhé pak normami, jež jsou na 

něj přikládány, byť toto rozlišení i sám označuje jako pracovní. Druhá část se dělí podle 

ideologií, které se na předepisování tělesné (ne)náležitosti dominantně podílejí (již zmíněný 

gender, disciplína, zdraví). Rozčlenění první části, tedy toho, co tělo je v užším slova smyslu, 

na „cvik“ a „duch“ není z mého pohledu ani jediné možné, ani samozřejmé (a vyžadovalo by 

zdůvodnění podstatnější než např. takové, že takto vyvstává z pramenů). Autor zde 

předkládá jak obraz těla ve vztahu k tělocviku (nástroj pohybu, který má cvičenec/duch 

k dispozici), tak obraz těla předcházejícího tělocvičnému podrobení (tělo 

omezené/zkrocené). Jakkoliv je tělo nástrojem ducha, má pro něj zpětně význam a jeho 

cvičení/trénink nemůže být logicky nikdy samoúčelem – tato nesamoúčelnost fyzického 

namáhání těla je mj. podpořená ideologiemi, pojednanými v druhé části práce. 

Největší prostor z nich připadá genderu. Zatímco zjištění, že tělo mužské vystupuje ve 

zkoumaných textech jako bezpříznakové a coby „cizí“ je odlišováno tělo ženské/dívčí, bylo 

možno očekávat, za zajímavý pokládám Fiedlerův postřeh, že cviky, předepisované ženám, 

resp. tělocvik vůbec mají genderové stereotypy narušit („slabá žena“ a zejm. budoucí matka 

má tělocvikem zesílit), ovšem jen do určité míry, neboť tělocvičné požadavky (na jemnost a 

ladnost) z nich současně vycházejí a posilují je. V této souvislosti nepokládám označení 

„dáma“ pro nositelku této žádoucí, jemné a uměřené „pravé ženskosti“ (s. 61) za úplně 

výstižné a přiměřené právě s ohledem na spíše pejorativní význam, s nímž se objevuje 

v jiných textech. 

Z pojímání těla jako toho, co je „k dispozici“ pro formování tělesné (ale i jiné) náležitosti, 

vychází autor i v kapitole věnované disciplíně. Z různých významů „přirozenosti“ zde 

dominuje stav, k němuž je třeba teprve dospět právě cvičení a podřízením. Přirozenost se 

klade coby norma či cíl a je tedy synonymem pro správnost, podobně jako v kapitole 

následující zdraví. V duchu foucaultovského konceptu disciplíny Fiedler zejm. v části „Formy 

výcviku“ do jisté míry nečiní rozdíl mezi tělem individuálním a „množinou“ cvičících těl – 

všechna se podřizují detailně předepsatelnému pohybu, ale také dohledu a (sebe)sledování, 

a to je má disponovat k – jak se píše na s. 89 – interiorizace, ale i inkorporaci těchto norem 

(kázně).  

Tělo jednotlivé a tělo populace pak spojuje také koncept biomoci, který zároveň autorovi 

umožňuje interpretovat zdraví jako široký legitimizační rámec školní tělesné výchovy. Autor 

se v této části zabývá jak zdravým tělem individuálním a jeho vnitřními a vnějšími 
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charakteristikami, tak tělem kolektivním, podrobovaným sledování a antropometrickému 

měření, ale především nárokům a soutěži moderní doby. Obojí interpretačně propojit se mu 

daří jenom tam, kde to takříkajíc nabízejí samy prameny (vnější atributy jednotlivců mají být 

sledované při plošných zdravotních prohlídkách). Na nižších analytických rovinách je 

strukturace Fiedlerova výkladu obecně více závislá na dominantních pojmech zkoumané 

matérie (zde např. čilost, jarost, svaly, plíce, srdce, krev), byť by se v rámci zdravotní 

ideologie nabízely zastřešující pojmy jako kupř. pevnost, dynamika či cirkulace. 

Zdraví a disciplínu považuje autor za jádro tělovýchovného dispozitivu; dispozitiv pak 

charakterizuje jako „soubor a zároveň jistou organizaci norem, pokynů a praxí“ (s. 91). Pouze 

ve spojitosti se školní tělesnou výchovou pokládám toto vymezení za poněkud zjednodušující 

– podle mého čtení Foucaulta se dispozitiv ve svém organizačním potenciálu nevztahuje 

jenom na normy a pokyny, ale přímo na společnosti a jejich části a v souladu s tím má také 

širší záběr než jenom jednu (byť všeobecnou) instituci, v tomto případě školní tělesnou 

výchovu. Možná by zde šlo mluvit spíše o dispozitivu tělesné zdatnosti, jehož součástí by byla 

mj. také tělovýchova spolková, brannost a zdatnost vojenská, ale svým dílem i sociální 

hygiena nebo eugenika. Zdraví a disciplína by i v rámci takto pojmenovaného dispozitivu své 

místo bez pochyby měly. 

Z (diskurzivně)analytického hlediska hodnotím práci Ondřeje Fiedlera jako velmi dobrou 

včetně poukazů na nekoherentnost argumentace či nespojitost diskurzu, byť možná není 

nezbytné označovat to za „nelogičnost“, protože „logikou“ či účelem článku vskutku 

nemuselo být vytvoření koherentního diskurzivního pole, ale např. právě dosažení toho, aby 

ženy začaly cvičit (s. 65). Toho, že „diskurz“ není železná košile nebo zákon, si je autor dobře 

vědom. Jakkoliv se v českém prostředí nemůže opřít o mnoho podobných výzkumů, pomohl 

by formulaci jeho závěrů (a jejich „komunikabilitě“ a svým způsobem také obhájení 

v odborné obci, která s jeho postupy nutně nepracuje) poněkud větší odstup od textů 

samotných směrem ke kontextu, v němž vznikaly, a k cílům, kterých měly dosahovat. Že toho 

je autor i za současného stavu bádání schopen, dostatečně naznačil. 

Na předložené práci si cením také vysoké formulační, stylistické a obecně jazykové úrovně, 

byť plynulost textu někdy padá za oběť snaze o maximální (pojmovou) přesnost. (Každou 

aktivitu, která potenciálně může nést nějaký význam, také není nutné označovat jako 

„produkci“; srov. „kritizovány ženy z vyšších tříd kvůli produkci určitého vkusu“, s. 67. Hovoří-

li se v textu často o produkci norem či významů, bylo by možné se také ptát, zda jde o cosi 
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nutného, automatického, co se děje nezávisle na badateli či čtenáři.) V práci, která se 

v určitém typu diskurzů snaží dekonstruovat esencialismy jako „přirozenost“ či „zdraví“ 

nakonec trochu zarazí celkem nereflektované použití výrazu „ošklivější“ (s. 76, tedy nikoliv 

výraz sám). To je však detail, podobně jako dvě gramatické chyby, zřejmě z nepozornosti (s. 

66 „muži … pochopily“, s. 84 „těla … jsou zobrazeny“), nebo absence čárek za vedlejšími 

větami (s. 11, 19, 79). 

Předložený text Ondřeje Fiedlera představuje důležitý, metodologicky vyhraněný příspěvek 

k dějinám těla, resp. tělovýchovného zacházením s ním v českém prostředí. Autor v plné 

míře dostál požadavkům na zakončení magisterského studia – prokázal schopnost 

samostatné a tvůrčí práce se sociálněvědními koncepty. Jeho diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě, hodnotím jako výbornou (1) a autora rozhodně nabádám, aby ve výzkumu 

pokračoval. 

 

Praha, 1. 6. 2013 

 


