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 Předkládaná diplomová práce Nicol Svárovské vychází z diplomantčina dlouhodobého zájmu 

o tvorbu u nás nepříliš známého a překládaného myslitele Maxe Picarda. V práci sleduje především 

dvě perspektivy  - jednak vytváří Picardovi náležitý kontext soudobé filosofie, jednak hledá a 

analyzuje společné motivy a témata v  tvorbě Rilkově, Zahradníčkově, Hofmannstahlově. 

Leitmotivem, jenž spojuje  filosofickou  a poetickou rovinu práce, je motiv a otázka „záchrany“. Práce 

tak neřeší „pouze“ problémy spojené s Picardovou tvorbou a jejími ohlasy, ale odpovídá také na 

otázky obecnějšího charakteru, jako např. zda básnění vrací člověku autentickou řeč či zda se 

v diskontinuitním světě může zrodit autentické básnění. 

 První část práce se věnuje především analýze Heideggerova pojetí bytnosti moderní techniky, 

proměně člověka a jeho vztahu k věci, věcnosti v předmětnost. Autorka si zde vytvoří náležitý kontext 

pro následující interpretační kapitoly recepce Picardova díla a současně definuje klíčové pojmy, 

s nimiž bude dále pracovat. Díky autorčině „bezpečné“ orientaci v širším filosofickém kontextu (do 

textu podstatným způsob vstupuje například i tvorba Friedricha Nietzscheho) i jejím formulačním a 

stylistickým schopnostem jsou i tyto, u Heideggera na vždy srozumitelně  formulované, koncepty a 

pojmy vyloženy velmi precizně a s porozuměním i vědomím, že mají posloužit jen coby východisko 

práce, jejíž těžiště však nespočívá v jejich pouhé aplikaci či ilustraci. 

 Ve druhé části hledá autorka recepci Picardova díla v tvorbě Rilka, Hofmannstahla a 

Zahradníčka. Od pojetí času a dějinnosti se dostává ke svému klíčovému tématu  - krize řeči, ke ztrátě 

slova a analýze tzv. hypotetického modu řeči. Neustále tak těká mezi interpretací literární, poetickou 

a komparativní analýzou filosofických konceptů (řeči, básnění, věcnosti, apod.). V okamžiku, kdy textu 

hrozí pojmové a výkladové přetížení se lehce přesune k básnické ilustraci. Právě toto těkání – 

metodologické, myšlenkové, interpretační i stylistické – považuji za jeden z nejpodstatnějších  

přínosů práce.  

Přirozeným a logickým vyvrcholením práce se tak stává třetí část, v níž autorka shrnuje 

Picardovy  úvahy o básnění vzhledem k otázce, „jak může být diskontinuitní, roztříštěný člověk opět 

celistvý, jak rehabilitovat roztříštěnou řeč.“ Skrze motiv ticha pak postihuje nejen odpověď na otázku 

„záchrany“, ale nabízí určitý výklad Picardova pojetí básnictví, reviduje v průběhu práce zmíněné 



koncepty Nietzscheovy či Heideggerovy a poskytuje možnou interpretaci Zahradníčkovy a Rilkovy 

tvorby. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proti ji  d o p o r u č u j i   k obhajobě. 
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