
Posudok na diplomovú prácu Bc. Jana Lenkvíka
Komparace metodologií v rámci analýzy uměleckého díla

     Zámerom predkladanej diplomovej práce je prispieť  k  riešeniu problému „adekvátní analýzy
uměleckého  díla“  (s.  10),  predstavenému  prostredníctvom  komparácie  dvoch  predstaviteľov
postštrukturalizmu: semioticky orientovaného estetika Umberta Eca a nesemioticky orientovaného
filozofa obrazu Goergesa Didi-Hubermana. Autor kladie ich argumentáciu do kontrastu z hľadiska
ich vzťahu k semiotike, aby upozornil na skutočnosť, že "Každý z nich si volí pro svou analýzu jinou
metodologii, kterou rozvíjí a upravuje podle potřeb svého zkoumání." (s. 10) Výsledkom komparácie
daných dvoch teoretických koncepcií by malo byť určenie, "která z nich je adekvátnější pro studium
středověkého obrazu, a která je naopak vhodnější pro dešifrování obrazu moderního" (s. 12).

     Diplomová práca Bc. Jana Lenkvíka je uvedená situovaním oboch komparovaných autorov do
kontextu  postštrukturalistickej  reflexie  výtvarného  umenia.  Spočiatku  autor  zoznamuje  čitateľa  s
elementárnou  teoretickou  charakteristikou  štrukturalizmu,  ktorá  mu  má  slúžiť  ako  platforma  pre
formulovanie principiálnych dôvodov, pre ktoré sa postštrukturalisti voči štrukturalizmu vymedzujú.
Následne  autor  prechádza  k  rozlíšeniu  semioticky  (Eco)  a  nesemioticky  (Didi-Huberman)
orientovanej  postštrukturalistickej  teórie  výtvarného umenia.  Túto komparáciu realizuje  na dvoch
paralelných príkladoch: prvým je príklad rozdielov v reflexii stredovekého umenia u oboch autoro;
druhým je príklad rozdielov v reflexii súčasného umenia u oboch autorov. V poslednej kapitole autor
predstavuje Aumontovu a Brysonovu teóriu konštrukcie pohľadu ako možné teoretické východisko z
tejto dvojakej  komparácie.  Autor v závere diplomovej práce  konštatuje,  že  vzhľadom na dobovú
konštrukciu pohľadu je  koncepcia Umberta Eca "vhodnejšia" pre skúmanie stredovekého umenia,
založeného na zdieľanej symbolike, zatiaľ čo koncepcia Didi-Hubermana je, naopak, "vhodnejšia" na
skúmanie súčasného umenia, založeného na individualizme a subjektívnom vnímaní.  

     Z hľadiska miery celkovej úspešnosti projektu diplomovej práce kladne hodnotím fakt, že sa autor
pokúsil predstaviť invenčný pohľad na dva zvolené metodologické prístupy. Okrem toho, že ukázal
rozdielnosť koncepcií daných teoretikov na základe ich vzťahu k semiotike, vypracoval i originálnu
hypotézu,  podľa  ktorej  nie  sú  komparované  prístupy  rovnako  "vhodné"  na  skúmanie  umenia
rozdielnych historických období.  V jednotlivých dobých sa totiž  špecificky konštuoval  "pohľad",
určujúci  dobovo  preferovaný  modus  zdieľania  významov.  Konštrukcionistická  úvaha  autora
oprávňuje konštatovať "adekvátnosť" tej-ktorej teoretickej koncepcie, pokiaľ budeme "adekvátnosť"
chápať  v  zmysle  schopnosti  teoreticky  reflektovať  ten-ktorý  dobový  modus  "pohľadu".  Po  tejto
stránke je autorova úvaha nekonvenčná, až  novátorská. Autor však asi nemal dosť  trpezlivosti na
dôkladné vypracovanie svojej argumentácie, v dôsledku čoho výsledok neposobí tak presvedčivo,
ako by mohol. To je škoda, pretože hypotéza diplomovej práce mala silný teoretický potenciál. 

     Predkladaná diplomová práca je poznačená i niekoľkými nedostatkami formálneho charakteru ako
sú preklepy a neúplné formulácie (napr. "Almonta" na s. 9, "Francois Lyotard" na s. 37), nedostatočná
grafická  úprava,  nedodržiavanie  krátenej  formy  opakovaných  citácií.  Na  druhej  strane  pozitívne
hodnotím  skutočnosť,  že  autor  uváza  svoje  zdroje  a  cituje  v  súlade  s  normou  (s  výnimkou  už
spomenutých opakovaných citácií). 

     Diplomovú prácu  Bc. Jana Lenkvíka navrhujem prijať  k obhajobe s predbežným hodnotením
známkou v rozmedzí "1" a „2“.  
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