
Oponentský posudek baklářské práce Josefa Blažejovského – Klam, vzdor a 

ironie – interpretace estetických charakterů v Kiekegaardově filosofii

Student Josef Blažejovský si pro svou baklářskou práci zvolil náročný úkol popsat 

estetické stádium existence pomocí analýzy postav, které jsou v Kierkegaardově 

myšlení představeni jako typičtí reprezentanci této úrovně bytí. Úkol si dvojnásobně 

ztížil volbou formy, v níž se pokusil estetické charaktery zachytit. Jde totiž o jakousi 

estetickou intepretaci estetiky, takže autor se zcela dle Kierkegaardovy předlohy

zaplétá do složité sítě významů, u kterých není přesně definovatelná jejich vzájemná 

pozice uvnitř této sítě, a mnohé problémy jsou tudíž vyřešeny teprve po složitých 

oklikách a explikaci jiných problémů a nikoli bezprostředně po jejich nadnesení. To je 

samozřejmě legitimní způsob myšlení a psaní, vystavuje se ovšem nebezpečí, že se 

samo myšlení o Kierkeggardovi stane jedním z paralelních popisů estetické existence

a namísto interpretace predvede pouze performativní zmnožení toho, z čeho bylo 

třeba vystoupit. Jinak řečeno: chytí se do léčky, kterou Kierkegaard na svého čtenáře 

ve své metodě nepřímého sdělení nachystal, nevykoná ale již druhou část pohybu, 

tedy nepřekročí po určité době přes hranici, jež se v procesu četby vytvořila. Otázku 

nakolik se předložená práce dokázala tohoto nebezpečí vyvarovat lze zodpovědět jen 

velmi obtížně. A právě tuto nerozhodnutelnost a určité napětí, které je ve čtenáři 

práce neustále udržováno, ačkoli nedokáži určit, nakolik to bylo autorovým vědomým 

záměrem, považuji za skutečné jádro předvedeného výkonu.

Aby bylo možné dosáhnout podobného účinku, musel autor práce samozřejmě 

zvládnout poměrně velké množství Kiekegaardových textů a myslím, že v tomto 

ohledu lze říci, že svůj úkol splnil velice obstojně. Všechny tři oddíly, do nichž je práce 

rozdělena, jsou dobře propracované a celkovou strukturu práce lze tedy 

charakterizovat jako povedenou. Neodpustím si ale výtku jisté nefunkčnosti 

některých kapitol v druhé části – není totiž vůbec zřejmé, co mělo být celkově řečeno.

Jednotlivé kapitoly jsou pochopitelné a relativně dobře promyšlené, nemohu se ale 

zbavit dojmu, že zde chybí pojítko, které by oddíl zcelilo. To je jeden z možných 

důsledků zvolené metody a při přísnějším pohledu by se dalo tvrdit, že jím trpí celá 

práce. Ve zbývajících dvou částech práce to však není tak markantní a myslím si, že 

náročnost zvolené metody vyžaduje jistou benevolenci. Celkově jsem přesvědčen, že 

student zvládl vybranou část Kiekegaardova myšlení velice dobře a stejně dobře si 

vedl i při zpracování sekundární literatury.

Abych však pouze nechválil. To, co se dle mého názoru v práci opravdu 

nepovedlo, je explicitní ukázání, že estetik žije ve své reflexi „naplno“ a je k tomuto 

způsobu existence do jisté míry odsouzen. Potom by mnohem plastičtěji vystoupila 

nemohoucnost, jež estetika ovládá, a rovněž hranice, na které by se případně mohl 



odhodlat ke skoku do jiné úrovně bytí. Netvrdím, že v práci nejsou přítomny náznaky, 

z nichž by se nedalo výše řečené vyčíst. Je k tomu ale třeba poměrně hodně úsilí a 

autor to mohl, ba dokonce možná měl, čtenářovi ulehčit. Ale to se již opakuji, neboť 

přijetí či odmítnutí předložené práce principiálně spočívá v možnostech akceptace 

jejího stylu. O vyznění práce tedy do značné míry musí rozhodnout individuální vkus, 

což je přesně situace, do níž chtěl své čtenáře přivést Kiekagaard a právě v tom je, dle 

mého, bakalářská práce Josefa Blažejovského hluboce kiekegaardovská. Na druhou 

stranu je ale třeba říci, že je ohrožena týmiž nebezpečími, jimiž byla ohrožena recepce 

Kiekegaardova díla, a že je tudíž její největší přednost zároveň jejím největší slabinou.

A teď se v tom vyznejte!

Celkové hodnocení

Autorova sázka na estetické zpracování estetické existence se tedy v zásadě vyplácí. 

V každé sázce se něco riskuje, ale právě tento risk tvoří bytostnou charakteristiku

předložené práce. Kdyby autor suše zreferoval své znalosti o Kiekegaardovy, 

dopadla by práce, jak se domnívám, o mnoho hůře, možná, že by byla nečitelná a 

určitě by nebavila ani autora, ani čtenáře. V risku je ale také obsažena možnost 

ztráty a to, co se v práci poněkud ztrácí je explicitnější koncepce. Z toho by se 

mohlo zdát, že autorovi chybí nadhled, což si ovšem nemyslím. Zvolená metoda mu 

zkrátka nedovolila jej příliš projevit a uplatnit. Jak řečeno, v risku je obsažena 

možnost ztráty. Celkově proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi 

dobrá.
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