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Kolegyně Jana Slánčiková si ke zpracování ve své bakalářské práci vybrala téma skutečně 

značně obtížné a zároveň dosud nedostatečně zpracované: Patočkovu koncepci architektury. 

Obtížnost zpracování tohoto tématu vyplývá především z nesporné fragmentárnosti vyjádření 

samotného Patočky na toto téma, a tedy také z nezbytnosti vztáhnout Patočkova vyjádření 

týkající se architektury k širšímu kontextu jeho myšlení. Tato nezbytnost ostatně odpovídá i 

založení Patočkových úvah o architektuře, ty jsou neoddělitelně provázány s úvahami o 

prostoru, a ty jsou opět součástí Patočkova způsobu přemýšlení o bytí člověka ve světě.  

 

Je zapotřebí říci, že kolegyně Slánčiková se věnuje všem podstatným aspektům Patočkova 

pojetí prostoru a architektury. Správně upozorňuje na důležitost Patočkovy koncepce 

architektoniky smyslových polí, relevanci Patočkova rozboru problému tělesnosti a personální 

pole ve vztahu k tématu prostoru a architektury. Domnívám se, že autorka bakalářské práce si 

je v podstatných rysech vědoma i ontologické relevance Patočkových úvah o těchto tématech. 

 

Přes patrnou snahu o přehledné uspořádání práce se při bližším pohledu na ni ukáže, že její 

uspořádání je nakonec dosti nezřetelné. Členění na kapitoly neodpovídá nevymezení na 

jednotlivá relativně samostatná témata, tato témata naopak mezi kapitolami přecházejí. Za 

takovou skutečností můžeme spatřovat i snahu po komplexním uchopení daných témat, 

takovému uchopení však ve skutečnosti zabraňuje terminologická nejednoznačnost textu. 

V mnoha případech není zcela jasné, co jednotlivé termíny přesně znamenají a jakou roli 

v celé sledované koncepci vlastně hrají. To se týká například Patočkova pojetí „sakrální 

transsubstanciace“. Kolegyně Slánčiková na jedné straně identifikuje samotný vznik 

personálního prostoru s pohybem sakrální transsubstanciace, na straně druhé však cituje 

Patočkovo vyjádření, ve kterém se říká, že na budovací tendenci personálního charakteru 

sakrální transsubstanciace dalekosáhle navazuje. Dodávám, že tato tematizace sakrální 

transsubstanciace je navíc v bakalářské práci do značné míry oddělena od předchozí 

tematizace vztahů „já – ty“ a „já – ono“. Vztah sakrální transsubstanciace k personálnímu poli 

je tedy nejasný. Obdobné výhrady by bylo možné vznést například i ve vztahu k tematizaci 

problému „domova“, nebo i problému významu „původního uvnitř“ a souvisejícího vztahu 



„uvnitř – venku“. Vzhledem k tomu, že tyto problémy jsou řešeny na různých místech práce a 

vztahy mezi těmito pasážemi nejsou zcela jasné, jsou kontury uchopení těchto problémů 

přinejmenším rozostřeny. To všechno se však dá vysvětlit a do značné míry i omluvit 

komplikovaností a neuspořádaností Patočkových úvah, se kterými Jana Slánčikové pracuje. 

 

Za nejméně přesvědčivé však považuji poslední kapitoly bakalářské práce, ve kterých se 

kolegyně Slánčiková pokusila tematizaci Patočkova pojetí prostoru a architektury zasadit do 

kontextu Patočkovy filozofie umění. Uvedení Patočkova pojetí vztahu umění a svobody 

působí vzhledem k předchozímu průzkumu provedenému v práci značně nahodile. V další 

kapitole dochází k nepochopitelnému zmatení, ke sblížení či snad k identifikaci 

transcendentálního, transcendence a transsubstanciace. Poslední kapitola, která je věnovaná 

básnickým představám ve vztahu k domovu, je, i přes svou určitou tematickou oprávněnost, 

k ostatnímu textu bakalářské práce připojena skutečně jen volným způsobem. 

 

Bakalářské práci kolegyně Slánčikové rozhodně nelze upřít upřímnou a značně pracnou snahu 

oproniknutí do komplikovaného Patočkova přemýšlení o prostoru, a zejména do jeho 

koncepce architektury. Jana Slánčiková si ve své práci správě všímá celé řady podstatných 

aspektů Patočkova pojetí prostoru a architektury. Pro dosažení jistějších a přesnějších 

formulací by však bylo zapotřebí hlubšího a dlouhodobějšího studia nejen Patočkova myšlení, 

ale i širšího kontextu fenomenologické filozofie a estetiky. Takovým způsobem by bylo 

možné se vyhnout některým nedorozuměním a chybám, kterými je bohužel text bakalářské 

práce zatížen. Práci doporučuji k obhajobě a její úroveň hodnotím jako dobrou. 

 

V Sydney, dne 5. 2. 2013 

         PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 


