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Bakalářská práce Jany Slančíkové nazvaná Problém architektúry v myslení Jana 
Patočku předkládá rozbor pojetí „uměleckého díla architektonického“ jmenovaného filozofa a 
dle slov autorky se snaží „postihnúť a vysvetliť základné fenomény, ktoré tuto problematiku 
sprevádzajú“, (s. 4) Jedná se o téma rozsáhlé v mnoha ohledech: Pro důkladné pochopení 
Patočkových úvah o architektuře je nepochybně nezbytné vykonat dlouhou cestu zahrnující 
zpracování souvisejících problémů, které se nacházejí v pozadí těchto úvah. Autorka věnuje 
tomuto pozadí patřičnou pozornost. Po úvodu k celé práci následuje shrnutí „Patočkova 
shrnutí“ historického vývoje pojmu prostoru. Otázka vývoje tohoto pojmu včetně jednotlivých 
zlomů a transformací v jeho chápání je nepochybně důležitá pro Patočkovo vlastní vymezení. 
Nicméně, tato část by pro tento účel mohla zaujímat proporčně méně místa vzhledem 
k předpokládanému tématickému ohnisku práce, – navíc, jedná-li se o reprodukci 
Patočkových vlastních nástinů a nikoli o původní komparaci samotné autorky.

Po historickém úvodu přicházejí dvě základní přípravné části, první (v pořadí druhá) 
věnovaná problematice „umístěnosti“, řečeno slovy Edwarda S. Caseyho, člověka v prostoru. 
Autorka zde s kolísavou, nicméně v základních ohledech odpovídající přesností představuje 
Patočkovy úvahy o významu tělesnosti, poukazuje k analýzám „původního uvnitř“, 
k problematice vztahu mezi periférií a centrem, k rozborům „horizontu“ aj. V další části (v 
pořadí čtvrté) je pak podobným způsobem záběr rozšiřován, diskutovány jsou Patočkovy 
úvahy o vytváření, uspořádávání, budování prostoru. Je třeba ocenit, že práce v základních
krocích postupuje promyšleně a snaží se postihnout pro téma zásadní momenty Patočkova 
myšlení. Nicméně, vztahy mezi těmito tématickými okruhy zůstávají do značné míry
nezřetelné či nedopovězeny, přechody mezi nimi by bylo třeba v práci průběžně 
konkretizovat. Domnívám se navíc, že završení tohoto postupu, kulminační fáze celé práce,
nevyužívá plně možností vytvořených přípravnými částmi. Odehrává se na posledních deseti 
stranách, s podstatně většími skoky a mezerami ve výkladu. Především pak část šestá 
„Architektúra ako umenie“ je k předchozímu navázána velmi volně a při nejlepší vůli 
nevytváří s předchozími oddíly organický celek. Závěr pak heslovitě shrnuje základní 
momenty představené v práci.

Bakalářská práce Jany Slančíkové svědčí o důkladné přípravě a promýšlení tématu, 
stejně jako o zájmu autorky o dané téma. Především z tohoto důvodu a navzdory jisté 
kvalitativní nevyváženosti mezi většinou práce a jejím závěrem, doporučuji práci k obhajobě 
a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi dobře.
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