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Kolega Šolc se ve své diplomové práci pokusilo výzkum předpokladů možnosti 
v různých humanitních disciplinách dnes často zkoumaného fenoménu krajiny. Celkově 
považuji za velký klad práce především dvojí: Za prvé to, že se pokouší nalézt původní 
jednotný kořen toho, co je jako krajina v různých disciplinách a pohledech chápáno a z tohoto 
kořene onu dnes již tříšť různých koncepcí jednotně vysvětlit, za druhé pak to, že práce 
neprozrazuje jen znalost literatury o "krajině", nýbrž i to, že autor výborně rozumí 
sledovanému fenoménu samému, má ho takříkajíc "prožit", a může proto pracovat velmi 
samostatně a svobodně. "Výhrady" -dá-li se to tak nazvat, neboť vesměs jde o 
nedopracování, jež zahlédne učitel filosofie - mám k nedopracovanosti některých 
jednotlivých analýz, jak vyplyne z následujících dílčích připomínek: 

a) Původní významovou půdu, v níž motiv krajiny zakládá, nachází kolega Šolc v bytí
ve-světě. Poměrně podstatnou část práce proto tvoří interpretace příslušných partií 
analytiky pobytu z Bytí a času.K ní mám následující poznámky: 
Jakkoli je výklad partií bezprostředně se k tématu krajiny vztahujících ( především 
§§ 15 - 18) velmi přesvědčívý, přece jen postrádám jasnější uvědomění si a patřičnou 
akcentaci toho, že celkovým smyslem, ve kterém jako ve svém nejzazším 
významovém horizontu, jak motiv krajiny, tak motiv prostoru, osvětí (Umwelt) a okolí 
(Umgebung) kotví, je motiv hermeneuticky chápané řeči (Sprache). 
S předchozím souvisí, že bych přivítal jasnější a explicitnější vidění souvislosti 
konkréce Heideggerova vypracování s jím v této době rozvíjenou hermeneutickou 
teorií významu a odtud pocházející blízkosti s teorií "Umweltu" (Uexkiill) a významu 
(Husserl, 1. Logické zkoumání) - viz i terminologicky zatěžování určení z oboru 
teorie významu - Zeichen, Verweisung, Umwell, Bedeutsamkeit, Verstehen, 
Auslegung - v analýzách světa (Welt) a osvětí (Umwelt). 
V analýze prostorovosti možná není nutno se spokojit s konstatováním toho, že se ve 
svém formálním významu až konstituuje, a že tedy tento význam nemusí být původní. 
Naskýtá se možnost do této konstituce analyticky vstoupit např. na základě 
pozdnějších Heideggerových textů, které autor jistě zná - především konstitutivní 
vrstvy prostorovosti v Bauen, Wohnen, Denken aj .. 

b) Pasáže o krajině jako odstupu, pohybové zádrži a rozvoru považuji za nejsamostatnější 
a nejsilnější analýzy celé studie. Prozrazují jasné a samostatné vidění sledovaného 
fenoménu a také schopnost konfrontovat sledované koncepce s "věcí samou". Na 
druhé straně ovšem dle mého názoru otevírají možnost dalších konkrétních 
analytických rozborů, z nichž lze mnoho ohledně fenoménu krajiny vytěšit, aniž by se 
této možnosti využilo. 

c) Podobně kapitola o krajině jako jednotě otevírá souvislosti, které ještě práce dle mého 
názoru dostatečně netematizuje. Škoda, že autor opouští úvodním mottem sugerovaný 
náhled, že ona kompetence otevírat krajinu a prostorovost je nálada, resp. naladěnost, 
v prospěch ještě metafysického konceptu Merleu-Pontyho. 

Celkově práci považuji za výbornou až velmi dobrou v závislosti na posouzení záležitostí, 
které jako učitel filosofie nejsem schopen kvalifikovaně posoudit. 
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