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Téma krajiny je pro náš obor jedním z profilujících. Odpovídá tomu frekvence, s níž 
se objevuje jako téma diplomových prací. Nejde ale jen o četnost. Připomenu-li na-
příklad práce Lenky Tvrdkové Krajina jako domov, Pavla Hájka Česká krajina  
a baroko. Význam barokních úprav české krajiny na příkladu města Jičína a jeho 
okolí, Evy Dryjové Putování geniem loci (Kulturní krajina Čech) či Julie Hubeňákové 
Člověk a krajina v kulturologické perspektivě, je zjevné, že se s tímto tematickým 
okruhem pojí práce mimořádné kvality (a to jsem nejmenoval práce rigorózní). Stále 
narůstá počet monografií, sborníků, časopiseckých publikací, konferencí, seminářů  
a kolokvií o krajině. Dynamické zvětšování bibliografie recentní literatury ovšem 
může vytvářet optický klam, nerozlišující mezi kvantitou a kvalitou: poznání se rozši-
řuje tempem podstatně volnějším. Nebezpečí inflace zatím nehrozí, instrumentář pří-
stupů ke krajině se ale zmnožuje pomalejším tempem, než roste stupeň jeho opotře-
bení častým užíváním. Zůstává společné východisko, fenomenologické pojetí krajiny, 
které vychází z Husserlova konceptu Lebenswelt a z Heideggerova pojetí bydlení, vět-
šinou v podobě, do níž je domyslel a pro interpretaci krajiny, sídel a architektury 
„přeložil“ ve svém díle Genius loci norský historik a teoretik architektury Christian 
Norberg-Schulz.  
 Začnu-li poté, co jsem naznačil příslušnost předložené práce do zmíněné řady, 
s podrobnějším hodnocením, mohu začít právě zde: Ti, kdo se vydávají ke krajině 
cestou otevřenou Martinem Heideggerem, obvykle plně nereflektují způsob, jímž 
Heidegger nakládá s jazykem. Diplomantka se mu přibližuje z několika směrů. Když 
jsem si dopřál po poslední konzultaci nad textem jeho četbu jako celku, tedy zaujal 
pozici regulérního čtenáře, naléhavě se mi neustále vracely dva verše Johanna Chris-
tiana Friedricha Hölderlina, které byly východiskem brilantní přednášky Martina 
Heideggera 6. října 1951 na Bühlerhöhe:  

„Voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet 
 Der Mensch auf dieser Erde.“ 

Beáta Tisucká uchopila krajinu jako text. Nikoliv ale tak, jak to učinil RNDr. Jiří 
Sádlo ve studii Krajina jako interpretovaný text, jedné z nejinspirativnějších, jaké  
u nás byly na téma krajiny napsány. Do zvoleného záběru svedla krajinu s poesií a tím 
zároveň vědu s uměním, text vědecký a text básnický, navíc prostřednictvím zkuše-
nosti vnímatele i tvůrce. Všechny póly se týkají jazyka a tématem práce se tak stalo 
„uchopení trojice krajina – jazyk – člověk v nových souvislostech, které by tyto 
pojmy osvětlily v prostoru mezi konkrétními zkušenostmi jedinců a abstrahovanými 
poznatky humanitních věd, aniž by se anulovaly navzájem.“ (s. 6) 
 Diplomantka pro tento mimořádně obtížný úkol disponuje neobvyklým spoje-
ním mimořádné citlivosti pro krajinu a mimořádné citlivosti k poesii. Pro daný úkol 
předpoklad výtečný, ale sám o sobě by samozřejmě nestačil. Na jisté riziko přístupu 
upozorňuje cílkovská inspirace, k níž se Beáta Tisucká hlásí. Srozumitelně je snad 
mohu pojmenovat jistou nadsázkou: Co je ve společenských vědách dovoleno ložisko-
vému geologovi, není dovoleno uchazeči o absolutorium na filosofické fakultě. Di-
plomantka toto riziko bezpečně odvrací důkladnou fundací a respektováním povin-



ností odborné studie. Zmíněná fundace není nikterak školská, text předložené práce 
neprochází znovu již mnohokrát jinými prošlé, vystačí s hutnou zkratkou a přednost 
dává inspirativním podnětům, které jsou nové nebo pro poznání krajiny dosud vůbec 
nebo zatím nedostatečně využité. Jistota, s níž je volí, svědčí o velmi solidní znalosti 
literatury mnoha oborů i o systematičnosti, s níž své téma dlouhodobě sleduje. Její 
záběr tak sahá od mytopoetiky po hlubinnou ekologii, od teorie architektury po 
lingvistickou antropologii, od filosofie po estetiku, od archeologie krajiny po sociolo-
gii krajiny, od literární vědy po kulturní historii, od geopsychologie po dějiny umění. 
Můj výběr je tu spíše nahodilý a nesnaží se být vyčerpávající evidencí vědních oborů, 
z nichž předložená práce čerpá. Nahodilý naopak není diplomantčin výběr. Detailně 
musím například ocenit, že pozornosti diplomantky neunikla pozoruhodná postava 
Heinricha von Salisch a jeho Forstästhetik, či využití čerstvých prací, které se ještě 
nestaly součástí bibliografií, například příspěvků z malotirážového sborníku Katedry 
environmentálních studií Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy university 
Člověk, krajina, krajinný ráz nebo inspirativní knihy Antonína Markoše Jazyková 
metafora živého. 
 Rozmanitost dílčích témat a jejich zpracování do hutných podkapitol může na 
první pohled vytvářet dojem chaotické kaleidoskopičnosti. Četba textu ale toto zdání 
rychle koriguje: Rozmanitost témat a přístupů je adekvátní předmětu a díky spojení 
pevného myšlenkového konceptu a literárních schopností autorky text nenechá svého 
čtenáře tápat a bezpečně jej vede. V první části, exponující téma a shromažďující 
metodologický instrumentář k jeho uchopení, vyvstávají témata symbolizace, divo-
činy zastoupené lesem, principů genius loci a stabilitas loci a další. Druhá část potom 
exponovaná témata zpracovává na materiálu barokní krajiny, parku a zahrady.  
 Odpovídá-li tématu plně kompozice práce, platí to i o dalších rozměrech jejího 
literárního zpracování. Autorka atakuje tradiční hranice „žánru“ odborné studie, 
velké vnitřní téma vztahu vědeckého a uměleckého poznání má svůj přirozený pen-
dant v jazykové matérii práce. Literární prostředky, s nimiž obratně pracuje, užívá 
vždy přísně funkčně, ve prospěch zpřesnění či plastičtější evokace, nikde samoúčelně. 
Pouští se místy odvážně daleko, nepřekračuje nicméně žánrové hranice současné vě-
decké esejistiky. Celostnější uchopení tématu krajiny a jejího prožívání navíc takové 
prostředky vyžaduje a legitimizuje. Jinak řečeno, Beáta Tisucká velmi přirozeně 
vstoupila do způsobu, jímž se dnes o krajině píše, a nesporně jej obohatila. 
 Všechny práce, zmiňované v úvodu, byly při posuzování označeny za mimo-
řádné. Jsem přesvědčen, že tak můžeme mluvit i o posledním přírůstku do této řady, 
o diplomové práci Beáty Tisucké Krajina, jazyk, člověk – kulturologická studie. Stu-
dii vyznačuje, vedle již naznačených, také ne právě obvyklá integrita poznání, prožit-
ku a vědomí smyslu zkoumání bydlení člověka ve světě. Výsledek dlouhodobého sys-
tematického a inspirovaného zkoumání vyznačuje také bezrozpornost teoretického  
a metodologického fundamentu a jeho použití při interpretaci konkrétního předmětu: 
Také hloubka poznání a pochopení barokní krajiny a zahrady, k níž diplomantka do-
spěla, je zcela mimořádná. 
 Diplomovou práci Beáty Tisucké Krajina, jazyk, člověk – kulturologická stu-
die tak hodnotím jako dílo svrchovaně původní, inspirativní a náš obor obohacující  
a plně ji doporučuji k obhajobě. 
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