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Cílem práce je zkoumat řeči těla ve výtvarném umění a řeči těla coby synergie niterného 
prožitku a vlastní zkušenosti tělesné formy, není úplně zřejmé, zda se autorka bude zabývat 
konkrétním hmotným světem řeči těla, nebo bude zkoumat již zpracovanou teorii o řeči těla. 
Některé kapitoly teoretické části jsou z větší části souhrn encyklopedických informací s málo 
využitou vazbou k tématu. Autorka prostudovala množství odborné české i zahraniční 
literatury a své osobní úvahy opírá o tyto poznatky. Odborné zdroje cituje a uvádí jejich 
bibliografii. V práci se ale objevuje zjednodušující interpretace různorodých informací, 
některé informace jsou neuspořádané a také nezpracované. Autorka správně vymezuje 
kulturní oblast, ve které její závěry budou fungovat a také budou akceptovatelné. Velmi 
obecné vymezení fylogenetického vývoje coby předřečové podoby komunikace, vytrácí se 
výtvarný prvek uchopování tématu, řeč těla, jako by se vytratila s úvah autorky fyzická a 
fyziologická podstata řeči těla. 
V části práce „Řeč těla jako umělecký prostředek“, uvádí Josefína Jírová zajímavé příklady 
tvorby, podobně jako u teoretické části chybí hlubší vhled a osobní vřazení do jasných 
kontextů. Vybrané ukázky ze současného výtvarného provozu jsou poplatné aktuálním 
preferencím, ne vždy se skutečně vztahují k zvolené problematice. 
 
 DIDAKTICKÁ ČÁST    
Za hlavní cíl didaktické části diplomové práce by nemělo být podnítit v žácích zájem o 
lidskou tělesnost, tělesné signály jich samých i jejich okolí a tedy zájem o prožívání vlastního 
těla a společenské (tělesné) interakce, ale pochopení této významné části lidské existence a 
komunikace. Rozsáhlé citace z Rámcového vzdělávacího programu, se může jevit, jako 
nechtěná paralela k dílům Evy Koťátkové.  
Výtvarné úkoly dobře a zajímavě rozpracované, a jejich realizace dotažená.  
 
 AUTORSKÁ – VÝTVARNÁ ČÁST 
V první fázi autorka využila techniku proláže k vytvoření společné identity partnerů, výsledek 
je výtvarně i emočně silný, ale týká se více lidské identity než řeči těla.  
Druhá, fotografická část je v podstatě formálním naplněním zvoleného konstruktu, více než 
výtvarná komunikace, má tato práce sociologující a psychologující konotace.  
Třetí, také fotografická fáze, má mnohem jasnější výtvarný jazyk.  
Poslední čtvrtý krok je koncepčně i výtvarně kvalitní, jen si dobře neumím představit, jak byl 
realizován. 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Uvádíte většinou individuální řeč těla. Je také kolektivní společenská, davová? Pokud ano 
uveďte příklady. 

2) Také český sochař Josef Václav Myslbek využíval ve svých dílech „řeč těla“. Uveďte 
některé příklady a okomentujte je? 
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