
 

 

Posudek školitelky 

Bakalářská práce: Viktorie Vítů, Karel Teige a mizení aury  

Výběr tématu bakalářské práce Viktorie Vítů souvisel s její již vypracovanou a obhájenou 
bakalářskou prací na Ústavu filozofie a religionistiky FF UK (Viktorie Vítů, Pojem aury mezi 

Benjaminem a Adornem, Vedoucí práce Martin Ritter. FF UK, Praha 2017). V předkládané práci 
zúročila svou znalost Benjaminových a Adornových textů, zabývajících se problematikou 
autonomie umění, respektive aury uměleckého díla. Benjaminovský koncept aury se rozhodla 
aplikovat na teorii Karla Teigeho. „Že mezi myšlením Waltera Benjamina a Karla Teiga nalezneme 

řadu analogií, se dalo očekávat,” konstatuje sama autorka a upozorňuje na existenci textů, které se 
touto paralelou již v minulosti zabývaly. Za mimořádně přínosnou označuje studii Petera Zusiho 
(Peter Zusi, Vanishing Points: Walter Benjamin and Karel Teige on the Liquidations of Aura. 
Modern Language Review. 2013, (105), 368–395.) Viktorie Vítů však svou bakalářskou prací 
dosavadní odbornou diskusi na dané téma výrazně obohacuje. S mimořádnou důsledností analyzuje 
pojem aury a autonomie umění v různých kontextech, ke kterým vztahuje Teigeho proměňující se 
teoretické postoje. Na rozdíl od dosavadního nereflektovaného aplikování zmiňovaných termínů v 
českém dějepise umění, Viktorie Vítů subtilně rozlišuje obsahy, které do nich byly v různých 
situacích promítány. Vysvětluje tím mimo jiné existenci zcela protikladných výkladů Teigových 
názorů na autonomii umění v české odborné literatuře. Demaskuje generalizace, stereotypizace, či 
dokonce sklon k mytologizování Teigova myšlenkového odkazu. Benjaminovská a adornovská 
kritická teorie jí k tomu poskytuje výrazový aparát i výkladový rámec.  

Na podstatně menším prostoru, přesto však velice inspirativně se Vitkorie Vítů zamýšlí také nad 
často zkreslujícím čtením Benjaminova údajného popisu mizení aury i nad chybným výkladem jeho 
požadavku „literarizace životních poměrů”.  

V závěru práce autorka píše: „Třebaže nelze Teigův myšlenkový systém zcela a bezezbytku převést 

na ten Benjaminův, lze mezi nimi najít mnohé paralely. Domnívám se, že přistoupit k Teigovi skrze 

benjaminovský pojmový a myšlenkový rámec, je vhodnou interpretační strategií, která nám Teiga 

může předvést v novém světle.”(s. 48) Lze dodat, že autorčina revize interpretací Teigových 
klíčových textů, výrazným způsobem přesáhla nároky, obvykle kladené na bakalářskou práci, a že 
se do budoucna stane obohacením pro danou oblast teoretického bádání. 

Práci doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně. 
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