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Průběh obhajoby: Uchazečka: Práce zkoumá specifickou povahu básnického

vyjadřování a vnímání za pomoci moderní teorie literatury a pokusu
R. M. Rilka o rehabilitaci lidské řeči, jak dochází svého výrazu
zejména ve sbírkách Elegie a Sonety Orfeovi. Zaměřuje se na vztah
poznání a jazyka. Rilkovy básně ji vedou k filosofickému zkoumání
rozdílu mezi uměleckým a běžným prožíváním a k vystižení
podstatných rysů uměleckého vnímání. Východiskem pro umělecké
vnímání je tvorba. Zatímco běžné lidské vnímání je spojeno se
snahou o poznání, které by chtělo ve všem vidět účel a přistupuje ke
světu jako k účelu, umělecké vnímání nemá konečný účel a smysl, a
pokud ano, tak pouze v podobě dění. Umělecké vnímání je "čistým
poznáním", které vnímá dění. Vnímá svět jako otevřený prostor,
přijímá ho jako jednotu, kterou nedělí na kontrasty. Umělcké
vnímání má účast na poznání celku - je vnímáním nepoznatelného
celku, v němž je zahrnut věčný pohyb. Umělec by měl každou věc a
každý okamžik vnímat jako věčný.    
Vedoucí: Hlavní předností práce je využití jednak básnické
sebereflexe, jednak literárních a lingvistických prací, které se snaží
uchopit umělecké ztvárnění světa v jeho osobitosti. Lyrická Rilkova
poezie se ve druhé části práce stává vodítkem pro filosofické
uchopení jednoty lidského života v protikladu k poznání, jež směřuje
k objektivní extaktnosti a efektivní využitelnosti, a tomu podřizuje
instrumentálně užívaný jazyk. Pomocí svých výkladů Rilka autorka
velmi dobře ukazuje, že básnická tvorba je cestou, jak překonat
odcizující či nivelizující ráz běžné zkušenosti. Autorce se na základě
důkladné znalosti díla i s využitím adekvátních sekundárních
prostředků na příkladu Rilkovy tvorby podařilo ukázat specifičnost
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básnického poznání, i jeho možnou filosofickou relevanci.   
Oponent: Práce představuje velmi zdařilý pokus o dialog s básněmi
implikujícími určité pojetí lidského poznávání světa. Legitimní je i
východisko práce: teorie básnického jazyka formalistů. Dobrá je i
volba obecného kulturního kontextu: pocit "krize jazyka" na přelomu
19. a 20. stol. etc. Práce je promyšlená a skutečně se jí podařilo
postihnout jádro pozdní Rilkovy básnické tvorby. Práce inspiruje k
dalším úvahám: 1) V souvislosti s tématem celistvosti a výrazu by
bylo možno rozšířit východisko až k pražskému strukturalismu - k
pojmu básnického gesta. 2) K tématu poznávání, celistvosti proti
roztříštěnosti by patřili i "andělé" z I. a II. elegie.
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