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Rád otevírám každou novou studentskou práci, věnovanou problema

tice krajiny. Jak jich přibývá, otevírám je sice stále s dychtivou zvědavostí, ne

bof mě téma svrchovaně zajímá, s postupujícím časem se ale do ní mísí stále 

větší obava, zda nepůjde o další z mnoha variací na Genius loci Christiana 

Norberga-Schulze, přichucený tu Hanou Svobodovou, tu Václavem Cílkem, 

tu Christopherem Dayem, a zda to, co bude nazváno fenomenologickým 

chápáním krajiny, nebude jen ještě zjednodušenou proklamací již zjednodu

šeného. O to větší radost, když se obavy nenaplní. 

Také jako oponent neočekávám od práce, kterou mám v obvyklé ča

sové tísni před státními závěrečnými zkouškami posoudit, že i hlavě znavené 

záplavou textů poskytne intelektuální vzrušení a čtenářský zážitek, v nichž se 

po pár řádcích rozpustí role a vědomí povinností oponenta. Diplomová práce 

Jiřího Šolce Založení motivu krajiny mi tuto neočekávanou radost přinesla. 

Výjimečnost situace ukazuje na výjimečnost práce. Způsob, jímž je an

drewsovská inspirace spolu s dalšími podněty domyšlena do podoby kon

ceptu krajiny jako motivu, je jejím prvním rozměrem. Autor v poděkování 

s vtipnou elegancí oceňuje, že bez vedoucího práce "by asi nikdy toho Hei

deggera z ostychu neotevřel". Cituji tento fragment z rozpaků, jakou formu

lací ocenit fakt samotného otevření, tedy odvahu projasnit a pročistit dosa

vadní myšlení a psaní o krajině relevantní partií Heideggerova díla Sein und 

Zeit. Ocenění toho, jak to diplomant činí, je již prosto všech rozpaků. Hloubka 

jeho filosofické erudice, čistota a subtilnost myšlení a rozměr specifického ta

lentu přinesly text mimořádně zralý a vyvážený, plný invence filosofické i lite

rární. Elegance, s níž jsou překračovány jazykové roviny, bezpečný cit pro ryt-



mus dokazování i rytmus větné skladby, vtip a ch uf formulací nejsou nikde 

samoúčelné, důsledně slouží precizně vedenému výkladu. 

Jistota, s níž se diplomant pohybuje na rozlehlém území věd schopných 

poskytnout podněty jeho koncepci, je rovněž hodna ocenění. Jak bezpečně 

se tu orientuje, ukazuje výběr děl, jichž využívá. Osobně si cením například vý

těžku z textu Aloise Riegla Nálada jako obsah moderního umění a z nedávno 

vydané knihy Karla Stibrala Proč je příroda krásná? 

Sám diplomant hodnotí své dílo takto: "Přínos práce je především 

v uspořádání významových kontextů v nichž se o krajině mluví a v naznačení 

směrů, kterými může pokračovat fenomenologická analýza krajiny jako mo

tivu." Jako oponent mohu toto hodnocení verifikovat a zároveň označit za 

skromné. Mezi uspořádáním již řečeného a naznačením budoucího se ode

hrálo mnoho cenného. 

Diplomovou práci Jiřího Šolce Založení motivu krajiny jako dílo původní, 

precizně vystavěné a napsané a především mimořádně podnětné a inspira

tivní plně doporučuji k obhajobě. 
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