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14:00 Předseda komise PhDr. Miloš Ševčík Ph.D. zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné 

členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studentku.  

14:02 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia, představil své 

písemné vyjádření a uvedl, že studentka ke studiu přistupovala svědomitě, povinnosti spojené se 

studiem plnila řádně a konzultace ohledně disertační práce byly věcné. 

14:07 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila zejména:  

 Práce je úvahou o povaze mimouměleckého estetična vztaženou na aktuální problém, 

kterým je estetično lidského subjektu a těla. Zohledňuje historický vývoj pojímání 

lidského těla z hlediska jeho estetické dimenze, přičemž uvažování o těle je tradičně 

především uvažováním o ženské kráse, zejména pak tváře. Autorka zdůrazňuje, že v 

otázce těla se střetávají různé hodnoty, a to především estetické a sociální – život (jehož 

středobodem je tělo) se tak nachází na pomezí na jedné straně sociologických a na straně 

druhé uměleckých jevů. 

 Stěžejním pojmem práce je osobní aparence, tj, působení jedince na své okolí, v němž se 

sdružuje prvek fyzického těla, líčení, oblečení, gest, vystupování atd., nahlížené jako 

estetický (tedy se specifickým prožitkem spojený) jev. Problematice těla z tohoto hlediska 



se věnuje první část práce. Druhá část práce se zabývá otázkou mimouměleckého 

estetična interiéru, jakožto „prodloužení“ aparence, vnitřní krajiny, která jedince 

obklopuje. Věnuje se tak tématu estetických kvalit prostoru a věcí v něm obsažených. 

14:15 Oponent prof. PhDr. Miroslav Marcelli CSc. seznámil přítomné s hlavními body svého 

posudku a se závěrem, že předloženou disertační práci doporučuje k obhajobě. Ocenil autorčin 

náhled na danou problematiku, který kombinuje přístup filozofický, sociologický, antropologický 

a estetický a způsob zkoumání označil za produktivní. Zdůraznil vědecký přínos práce 

reprezentovaný především zavedením pojmu aparence. Studentce předložil tyto výtky:  

 Oponent zdůraznil, že některé texty, jež se zabývají obdobným tématem a mohly být práci 

ku prospěchu (neboť práce místy chybí dostatečná základna pro reflexi a ona tak zůstává 

na rovině deskripce) v ní zohledněny nebyly – zejména pak úvahy Ann Kratzové o 

formování současných představ o módě vzhledem k jejím renesančním základům a 

Georga Simmela o vzniku moderního pojmu individua. Práci by rovněž prospělo hlubší 

vymezení pojmu modernity. 

 Ohledně formy práce oponent uvedl, že některé pasáže (příklady), které mají problém 

objasnit, se zdají pro svůj účel příliš dlouhé. 

14:20 Oponent doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku 

a se závěrem, že předloženou disertační práci doporučuje k obhajobě. Uvedl, že práce dle jeho 

mínění splňuje, ba překračuje požadavky kladené na disertační práci. Práci označil za důkladnou 

a rozsáhlou. Studentce předložil tyto výtky 

 Značný rozsah práce je i příčinou toho, že se práce má tendenci štěpit a návaznost témat 

dvou částí práce není zcela jasná. Tento problém se pak odráží i na formě a struktuře 

práce, jejíž hierarchizace do jednotlivých kapitol není vždy ve shodě s obsahem a 

důležitostí argumentů a závěrů.  

 Oponent uvedl, že práci chybí vymezení problému tělesnosti na obecné (tj. filozofické) 

rovině a estetické otázky pak postrádají pevnější základ (a není tak například zcela 

zřejmé, zda má pojmem těla autorka na mysli jeho povrch či hmotu – jako příklad zmínil 

tetování jako otázku estetizace těla, která se však v práci neobjevuje). 

 Oponent zdůraznil, že mezi teoreticky a historicky orientovanými pasážemi (jež jsou 

mnohdy příkladem k teoretickým) spatřuje nepoměr – první čerpají ze současných vzorů, 



zatímco druhé převážně z textů 19. století. S ohledem na druhou část práce oponent 

zmínil opomenutí některých pramenů (např Portman či environmentální filozofie).  

 Oponent kritizoval závěr, že aparence jakožto komplexní jev je novodobou záležitostí a 

výrok, že v současné době  „oděv není předepisován“. 

14:25 Studentka reagovala na vyjádření školitele a posudky oponentů. 

Ad Miroslav Marcelli: 

 Autorka uvedla, že problém těla úzce souvisí s otázkou modernity (a naopak) a obě 

témata se (pro záměr práce pregnantním způsobem) střetávají v Baudelairových úvahách, 

pročež své pojetí opírá především o ně. Vyhýbání se širším rámcům bylo tedy součástí 

záměru (ani fenomenologie těla a tělesnosti do práce zařazena nebyla, aby se linie 

argumentu, rozvětvená už samotným tématem, příliš netříštila). 

 Rozsáhlosti příkladů si je autorka vědoma – je dílem snahy vyčerpat analýzu a jejich 

explanační sílu do konce. 

Ad Karel Stibral:  

 Studentka uvedla, že ačkoli sama zvažovala zúžení pouze na jedno ze dvou témat, 

usoudila, že mají obě pro celkový záměr práce (tj. ukázat estetický rozměr tělesnosti) svůj 

význam, neboť jsou dvěma různými úhly pohledu na jeden a ten samý problém. K výtce 

ohledně struktury práce uvedla, že forma práce je odrazem zájmu autorky. 

 Ohledně otázky spojené s problémem povrchu těla studentka vysvětlila, že téma pěstování 

fyzické stránky (včetně tělesných modifikací) je v současné době jistou normou – ovšem 

spíše sociální než estetickou, a jedná se o téma poměrně probádané, které nebylo 

záměrem práce. 

 Studentka také vysvětlila, že historická ohraničenost přirozeně vyplývá z erudovaných 

pramenů, o něž se práce opírá a že selekce pramenů (na kulturně a esteticky orientované 

texty) byla vedena snahou o ucelení práce. 

 Vysvětlila rovněž, že záměrem práce bylo ukázat, že princip aparence, je dnes něčím víc, 

než  jen oděvem (spjatým se společenskou vrstvou), neboť aparence je mnoharozměrnou 

kombinací různých aspektů, je průnikem různých kódů a skládáním prvků z různých 

proudů dohromady, a je tedy projevem jistého moderního individualismu. 

14:40 Oponenti (a školitel) se vyjádřili k vystoupení studentky a seznali, že zodpověděla 

vznesené dotazy a podala vysvětlení k jednotlivým výtkám. 



14:45 Předseda komise zahájil diskusi.  

Oponent Karel Stibral rozvedl svou námitku otázkou, zda dnes již společensky diktovaná móda 

skutečně neexistuje – např. v podobě dress code velkých společností. Předseda komise poukázal 

na existenci jistých společenských kruhů, kde módní diktát ve smyslu komplexních nařízení 

ohledně oblečení, bydlení i chování, stále přežívá (např. mezi ženami amerických podnikatelů). 

Studentka za souhlasu školitele odpověděla, že takovéto druhy diktátu jsou výsledkem vnější 

motivace (ekonomické, či jde o otázky prestiže) a školitel dodal, že se tedy nejedná o estetický 

fenomén, neboť to nezahrnuje specifický prožitek. Studentka na závěr vysvětlila, že přesto je 

fenomén individuální aparence spíše tendencí či obecným principem než plošným společenským 

jevem. 

15:00 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

Předseda komise seznámil studentku a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala 

zdvižením ruky, počet členů komise 4 – přítomno členů komise 4 – kladných hlasů 4, záporných 

hlasů 0. Obhajoba disertační práce: prospěla. 

 

Zapisovatel: Mgr. Aneta Benešová  

Jméno a podpis předsedy komise: 

PhDr. Miloš Ševčík PhD. 

 

 

Jméno a podpis dalšího člena komise: 

Mgr. Ondřej Dadejík PhD. 


