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     Diplomová práce „Tělo a krajina: Tři pokusy o jejich splynutí“ jest ambiciosním pokusem o 
specifickou kulturologickou reflexi vztahu člověk – příroda.

     Východiskem pro tento počin byla autorovi snaha o analýzu mytologického, uměleckého a 
filosofického uchopení tématu tělo – krajina a taktéž pokus o jakési prolnutí těchto tří 
náhledů do přístupu kulturologického. Výrazným vodítkem jest autorovi zkušenost a na ni 
navázaná metoda reinterpretace – tedy, v podání diplomanta, možnost a schopnost interpretovat to,  
co vytvořili jiní, a touto interpretací v oné tvorbě pokračovat, rozvíjet ji...
     Vztah tělo a krajina zajímá diplomanta , jak sám zmiňuje, ve hmotných projevech a rozlišuje tři  
roviny jeho intenzity. - Rovinu symbiózy, rovinu synonymity a rovinu syntézy. Symbióza jest 
úrovní nejnižší a autor k ní přiřazuje fenomen umění, v němž se sice, dle něho, artikuluje snaha po 
splynutí lidského těla s krajinou, ale nikdy není završena. Druhou rovinou jest diplomantovi 
synonymita, která se projevuje v mytologických naracích a v legendách. Zde k prolnutí těla a 
krajiny dochází. Třetí, nejintesivnější rovinou, v níž nastává sjednocení hmoty těla a krajiny, jest  
syntéza, která, jak se autor domnívá, promlouvá jazykem filosofie.

     Potud tedy k nástinu obsahové struktury diplomové práce. Skrze výše zmiňované pojmy, 
kategorie a metody je vytvořena jakási teoreticko-metodologická síť, do jejíhož rastru se autor snaží  
zasadit shromážděný materiál. Nepřekvapí patrně, že tato síť vykazuje poměrně značnou složitost a  
mnohovrstevnost, což občas ztěžuje z podstaty věci orientaci v práci.

     Práce není zcela konzistentní ani po obsahové stránce. 
     Nejlépe se autor orientuje v oblasti, v níž mu vztah tělo – prostředí zprostředkovávají umělecké 
počiny. Diplomantovy analýzy land artu, body artu, performancí a happeningu a site-specific 
svědčí o jeho hlubokém, zřejmě dlouhodobém, zájmu o tyto projevy postmoderního umění.
     V souvislosti s tím oceňuji poměrně bohatou obrazovou část práce, která organicky doplňuje 
text. Autorovy popisy jednotlivých uměleckých aktů nemohou nenarážet na ono Blanchetovo 
„mluvit, to není vidět“, tedy na onu propast, která nutně vzniká, pokud se snažíme zobrazené 
postihnout slovy. Obrazová část je tudíž při daném charakteru práce její podstatnou složkou, čehož 
je si autor evidentně vědom.
     Právě tak pasáže, jež jsou vystavěny na analýze zvolených mýtů jakožto narativního vyjádření 
souvztažnosti člověka a krajiny, nezapřou erudovanou orientaci diplomanta v dané oblasti. 
     Za nejproblematičtější pak považuji ty části práce, v nichž se autor věnuje prolnutí člověka a  
krajiny z pozic filosofické reflexe. Zde se kolega Martin Vlček pohybuje na půdě Merleau-Pontyho 
fenomenologie, občas též na poli postmoderní filosofie, ale i Platonova konceptu ideí. Těmto jeho 
výpravám do světa filosofie chybí ukotvení v širším filosofickém kontextu. Zdá se mi, že v 
konečném důsledku se autor spíše přimyká k jakési verzi panteistické mystiky nežli k souvislému 
filosofickému náhledu na problematiku vztahu tělo – krajina. Přičemž výzev by v tomto ohledu 
bylo mnoho. Postačí jen čistě ilustrativně zmínit dvě, každou na opačném konci časového spektra 
evropského myšlení. - Jeden ze zlomků připisovaných Herakleitovi praví: „Pro bdící je svět jeden a 
společný, ale každý ze spících se obrací k vlastnímu.“ - Tedy reinterpretováno Zdeňkem 
Kratochvílem: „Kdo má rozum, je přítomen v celku žijících.“ Na počátku 21. století se Václav 



Bělohradský ke vztahu člověk – příroda – prostředí vyjadřuje slovy: „Postmoderní člověk nemusí 
být Subjekt, od něhož musí vše začínat, stačí mu být jen jednou živou entitou na Zemi, jedním z 
obyvatel tenounké vrstvy života na jejím povrchu.“

     Potud tedy mé postřehy ke struktuře a obsahu diplomové práce kolegy Martina Vlčka.

     Grafická úprava práce je dle mého názoru nadstandardní a nezapře výtvarnou citlivost a 
erudovanost diplomanta.

     Právě tak positivně vedle výběru obrazových příloh hodnotím i seznam  použité literatury a 
pramenů – byť jest opět poněkud chudší v zastoupení děl filosofických.

     Jazyková úroveň práce vykazuje kolísavou kvalitu. V některých pasážích je výborná, na jiných 
místech ji poněkud ruší neobratné či zjednodušené formulace, někdy i nestandardní tvary slov...

     Přes veškeré výše zmíněné připomínky  práci hodnotím veskrze kladně, její jediný skutečný 
nedostatek spatřuji v nedostatečně rozvedeném filosofickém diskursu, jenž reflektuje problematiku 
vztahu člověka a přírody.
     Oceňuji pak především:
1.Výběr bytostně kulturologického tématu kultura – člověk – příroda.
2.Specifický přístup k uchopení daného tématu a snahu o vlastní kulturologický koncept.
3.Zřetelný osobní zájem o danou problematiku, práce vyrůstá z podloží vlastní zkušenosti autora.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobře.

Do rozpravy navrhuji následující náměty:
     Lze-li, dle autora, nalézt určité souvztažnosti mezi konceptem zkušenosti prahů, vycházejme pro 
náš případ z přístupu Waltera Benjamina, a uměleckými směry land artu a body artu?
     Jak autor chápe ono postmodernou proklamované opuštění principů auratičnosti a vznešenosti 
umění právě ve vztahu k uměleckým počinům, jimiž se ve své práci zabývá?
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