
Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Zory Pištěcké Ztráta místa

Práce, kterou Bc. Pištěcká předkládá k obhajobě, se věnuje filosofické reflexi 

prostorovosti, tj. prostorové povaze lidské zkušenosti. Východiskem její práce je spíše 

kulturně-sociální motiv „ztráty místa“, který ji vede k otázkám, co je vlastně místo a co 

znamená vztahovat se k němu. Odpověď na tyto otázky hledá ve fenomenologických 

deskripcích prostorovosti, především v díle Martina Heideggera. Práce tak vhodně respektuje 

interdisciplinární charakter Fakulty humanitních studií UK; spojuje filosofickou práci zdejších 

učitelů (Benyovszký, Novák, Pětová) s tematikou promýšlenou na Katedře sociální a kulturní 

ekologie.

Jádrem diplomové práce je analýza a výklad pojetí místa v Heideggerově myšlení.

Téma je otevřeno kritikou motivu „ztráty místa“ u teoretika architektury Norberga-Schulze, 

který právě z Heideggera vychází. Pištěcká se přes Norberga-Schulze vrací k Heideggerovi a 

na základě analýzy především tří textů, Věc, Bauen, Wohnen, Denken a Otázka techniky, 

interpretuje jeho koncepci místa, tj. především souvislosti věc-místo. Vlastní přínos 

diplomové práce k fenomenologickým debatám o prostorovosti v českém prostředí je podle 

mého názoru v důrazu, který kol. Pištěcká klade na vztah člověka k místu jako orientujícího 

prvku lidského života. Ztrátu vztahu k místu pak je zapotřebí interpretovat jako ztrátu 

orientace. Tento motiv (rozvinutý v závěrečné kapitole) není v Heideggerových textech 

přítomen explicitně a prokazuje, že diplomantka dokáže výbornou analýzu a interpretaci 

textu završit autorsky přínosným způsobem.

Práci je podle mého soudu zapotřebí hodnotit jako filosofickou. Diplomantka 

bezchybně využívá analyticko-interpretačních metod, které filosofie rozvinula především 

v rámci hermeneutiky. Zároveň prokazuje orientaci a základní dovednosti při použití 

fenomenologické metody. Hodnocení praktického dopadu předložené práce jakožto 

filosofického textu je spíše irelevantní, vzhledem k tomu že dopady filosofického myšlení do 

„praxe“ bývají spíše nepřímé, přesto nikoli marginální.

Kritický aparát je veden bezchybně. Stylistická a jazyková stránka textu odpovídá 

úrovni a záměru diplomové práce. Diplomantka využívá všechnu relevantní primární 

literaturu, kterou sleduje i v originálních zněních. Poskytuje základní přehled o sekundární 



literatuře publikované v českém prostředí. Chybí odkazy ke srovnatelným zahraničním 

pokusům o spojení interpretace Heideggera a reflexe ztráty schopnosti se orientovat.

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě. Přesvědčivě prokazuje dovednosti 

odpovídající magisterskému stupni vzdělávání. Práce je přínosem pro interdisciplinární 

diskusi, která probíhá na FHS. Navrhuji hodnotit známkou výborně, mezi 17 – 19 body.

K diskusi navrhuji téma souvislosti ztráty orientace a environmentální krize.
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