
 

Příloha 1 

 1. Co si představíte pod pojmem tělesnost? 

2. Jaký rozdíl vnímáte mezi tělesností a tělem? 

 

 1. hmotnost 

2. tělesnost- hmotnost a tělo jsou ruce, nohy, trup atd. 

žena, 35, asistentka jednatele, obor zdravotnictví 

 1. Tělesnost je pro mě to, co z těla vyzařuje - je to v podstatě něco intimního, ale rozhodně důležitého pro okolí.  

I např. obéznější tělo může být svou tělesností přitažlivé, zajímavé, originální. Myslím, že tělesnost propůjčuje tělu právě 

duše a naše spokojenost sama s sebou. Tělesnost je to, co na nás vidí ostatní a v čem je přitahujeme nebo odrazujeme, 

kouknete třeba na fotku cizího "těla" a řeknete "hnus" a pak se s tím člověkem na fotce můžete setkat a bude Vás ten člověk 

fyzicky přitahovat. 

2. Tělo je hmota, je to hmota, kterou vidíme i po smrti - úžasná spleť nervů, cév, tkání, orgánů zajišťující nám perfektní  

adaptaci prostředí a funkčnost po spousty let. Ale je to "jen" tělo, rozloží se na prach, když jej vidíte na pitevně, nic z něj  

nevyzařuje, je to prostě, jak kus dokonalýho plastu, či skvěle udělaný robot. A tělesnost je to, čím přitahujeme v životě  

či odpuzujeme své okolí. Je to "projev" našeho těla: pohyby, tvary, pach atd. a především se v tělesnosti právě projevujeme  

přímo my - tělesnost vypovídá o naší duši, tělo ne. 

žena, 27, Masáže, rehabilitace, fyzioterapie - OSVČ 

 1. pudovost, přirozenost, těloa všechny přirozené "pozitivně i negativně" vnímané projevy... 

2. tělo může být netělesné... viz výše: když se člověk nepřijímá: ztuhlé, křečovité, odmítnuté, popřené 

žena, 48, scénografie, ilustrace, arteterapie 

 1. sexualita, přítomnost - bytostnost 

2. tělo je sarx zatím co tělesnost je vnímání sebe sama nebo druhých ne jen po fyzické ale i psychické stránce. 

žena, 27, asistentka Sbírky grafiky a kresby, NG v Praze 

 1. Vše, co se nějakým způsobem týká těla, včetně souhrnu myšlenkových konstruktů kolem něj. 

2. Tělo = izolovaný fyzický objekt. Tělesnost = vše, co se nějakým způsobem týká těla, včetně souhrnu myšlenkových  

konstruktů kolem něj. 

muž, 29, copywriter/idea maker 

 1. Nevím. Osobnostní projev těla, který je sice vizuální, ale dává najevo  "lidskou bytost" 

2. viz minulá - nevím.. 

muž, 30, skladník - tiskárna 

 1. Erotika, pudovost, prijemne pocity 



2. Telesnost je abstraktni pojem, nelze ho exaktne vymezit. Narozdil od tela. 

žena, 28, letuška 

 1. hmotu 

2. tělo mě bolí, tělesnost ne 

muž, 32, média 

 1. Tato otázka byla bez odpovědi 

2. Tato otázka byla bez odpovědi 

žena, 25, účetní  

 1. Nějaký předpoklad pro tělo. Parametry vztahující se pouze k tělu. 

2. Tělesnost nám určuje jak tělo vypadá. 

muž, 27, realitní makléř 

 1. vůni, vzrušení, sex, smrad, nemoci, kůži, dotek, sliny.. 

2. jde o něco jiného. úzce spolu souvisí ale těžké pojmenovat. třeba jako rozdíl mezi pocity a mozkem... 

žena, 22, brigáda v divadle a studium 

 1. Podle mne to znamená vnímání těla, jeho limitů a možností.  

2.  V mojí práci je tělo většinou považováno za základní nástroj a komunikační prvek při tvorbě a i při komunikaci s divákem  

tak považuji vnímání a snaha o pochopení vlastního tělo jako elementární prvek naší práce. Pokud se snažíme a co největší  

znalost a pochopení našeho těla tak se později můžeme vyvarovat určitým nedorozuměním a domněnkám  nás o nás 

 samotných tak ze stran našeho okolí. 

muž, 33, tanečník a herec 

 1. vše kolem těla jako takového, ale i o jeho vnitřku a vnějšku (nejen to fyzično, ale i duševno) 

2. tělesnost´=fyzično i duševno, tělo´=pouze fyzično 

žena, 40, domácnost 

 1. fyzické pocity 

2. tělo je loutka, kterou myjeme, oblékáme....aby byla in 

žena, 59, design 

 1. Moje vlastní tělo ve spojení s mou duší, mé prožívání, pocity. 

2. tělo je schránka, hmota. 

žena, 27, studentka 

 1. tělesnost neuchopíš, není vidět, je uvnitř těla, měnící, tajemná a nevyzpytatelná 

2. Stejně jako rozdíl mezi rubem a lícem. Líc (tělo) je přední strana, určená pro omak a pohled, kdežto rub(tělesnost) je strana  

odvrácená, vnitřní, kterou je možno někdy zřít a někdy také slyšet to záleží na konstelaci hvězd 



muž, 39, hlavní kontrolor 

 1. nevím 

2. nevím 

žena, 34, bez odpovědi 

 1. pomíjivost ?  

2. nevím slovo tělesnost vnímám z neznámého důvodu hodně pejorativně  

žena, 24, design 

 Další odpovědi na tyto i další otázky z dotazníku (ankety) naleznete na odkazu:  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1feTQGdRYtdHpCMFlGUTlraTFvQlhFMzdRc0l1LVE&usp=drive_web#gid=0  

 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ao1feTQGdRYtdHpCMFlGUTlraTFvQlhFMzdRc0l1LVE&usp=drive_web#gid=0
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