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Posudek oponenta

Kolega Boris Jankovec se ve své diplomové práci rozhodl věnovat Patočkově reflexi 

problematiky umění v jeho raných textech, zejména v textech z 30. a 40. let. Věnuje se 

některým významným Patočkovým textům, které byly v tomto období vydány, hlavní 

pozornost však věnuje především dosud nevydaným Patočkovým rukopisům, takzvané 

Strahovské pozůstalosti. Patočkovy názory na umění z 30. a 40. let umisťuje kolega Jankovec 

s přehledem do kontextu Patočkovy filozofie té doby, upozorňuje částečně na filozofické 

motivy v Patočkových rukopisech, zčásti shrnuje Patočkovu koncepci ze spisu Přirozený svět 

jako filozofický problém. Kolega Jankovec ukazuje na souvislosti Patočkových názorů na 

umění s jeho projektem „přirozeného světa“, ukazuje, že v jeho výrocích na umění se 

postupně objevuje tematizace uměleckého díla jako odhalení celku, kterým přirozený svět je.

Přeložená diplomová práce kolegy Jankovce je velice poučená a detailní. Autor porovnává 

jednotlivá vyjádření, která nachází v Patočkových textech, hledá mezi nimi myšlenková 

spojení a nabízí interpretační možnosti. Je také schopen umisťovat Patočkovo myšlení o 

umění do odpovídajícího filozofického kontextu. Domnívám se, že kolega Jankovec se 

s velice náročným tématem se vyrovnal výborným způsobem. Náročnost tématu však 

samozřejmě vybízí k dalšímu bádání. Některé hypotézy kladené v textu by bylo zapotřebí dále 

ověřit, toho si je však práce samotný velice dobře vědom. Poznamenávám dále, že kolega 

Jankovec se ve své práci důkladně věnuje zejména estetické problematice v textech ze 

Strahovské pozůstalosti. Ostatním esteticky relevantním textům z vymezeného období se 

věnuje o poznání méně podrobně. A zajímavé by bylo opět podrobně prozkoumat vztahy, 

které by vázaly Strahovskou pozůstalost v její estetické dimenzi s Patočkovými 

publikovanými texty, ve kterých se věnuje problematice umění, tedy zejména s texty

věnovanými „vzdělanosti“. Uznávám však samozřejmě, že už tak rozsáhlá diplomová práce 

by se s takovým úkolem ještě rozšířila.



Předloženou diplomovou práci kolegy Jankovce samozřejmě doporučuji k obhajobě a její 

úroveň hodnotím jako výbornou.
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