Posudek vedoucího diplomové práce
Název diplomové práce: Koncepce životního slohu u Bohuslava Brouka v kontextu české
meziválečné avantgardy
Autorka: Jana Ecksteinová
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Oponent diplomové práce: PhDr. Helena Jarošová
___________________________________________________________________________
Diplomová práce Jany Ecksteinové pojednává o velmi zajímavém tématu, o
historických a konceptuálních souvislostech pojmu „životní sloh“. Prostřednictvím porovnání
s klasickou teorií slohu a s ohledem na historický kontext autorka vytváří půdu pro objasnění
inovativního potenciálu tohoto termínu zejména v českém prostředí. Postupně sleduje úvahy
na toto téma u Karla Honzíka, Oldřicha Stefan, Ladislav Žáka a zejména Bohuslava Brouka.
Práce analyzuje a uvádí do souvislostí Broukovo originální pojetí životního slohu a klade si za
cíl rovněž „zmapovat postavení estetické funkce v teorii životního slohu“.
Diplomová práce je čtivým pojednáním o tendenci překlenout bariéru mezi životu odcizenými
formami vypjatého uměleckého izolacionismu a životem samým, naopak veškeré tvořivosti a
estetična zbaveným. Silný sociální rozměr této tendence, stejně jako mírný utopický charakter
pojednávaných úvah jsou rysy, které tuto československou variantu „esteticismu“ spojují
s mnoha dalšími významnými myšlenkovými směry či individualitami, jmenujme např.
Deweyho pojetí zkušenosti jako umění. Např. autorčino shrnutí Honzíkova pojetí tzv.
„životních forem“ zní velmi „pragmaticky“: „Pod ně spadají formy věcí, jež nás obklopují
(věcné prostředí 32) a které zahrnují veškeré produkty lidské tvorby včetně umění a
přírodních útvarů, jako jsou například krajina či porost. Kromě forem věcného prostředí
obsahuje soubor životních forem také formy takzvaných životních stavů, vztahů mezi lidmi,
formy práce a jednání, formy vědomí a v neposlední řadě celkový světový názor lidí, jejich
koncepce života.“ (20) Honzíkova slova podle nichž můžeme „nacházet ve všech věcech, co
nás přirozeně obklopují. Důležitá je přítomnost správně součinných objektivních a
harmonizačních subjektivních tvarotvorných podmínek“ (24) by nepochybně Dewey s radostí
podepsal. Provoz jako „pohybová symfonie života“ je velmi dobré vystižení kvalitativního –
tedy estetického – rozměru každodenní situace, které bychom krásu ve vysokém slova smyslu
nepřipisovali (mám na mysli spíše provoz v době Honzíkově, jak si ho alespoň představuji).
Tento moment, jak autorka zdůrazňuje pak tvoří jeden z rozlišujících rysu koncepce životního
slohu Honzíkovy a Broukovy, kdy druhý jmenovaný rozumí pojmu estetické funkce odlišně.
Právě vyjasnění způsobu, jakým chápe Brouk estetickou funkci je věnována důležitá
pozornost v příslušné podkapitole. Autorka pro toto vyjasnění jako komparativní pól využívá
1

pojetí estetické funkce u Jana Mukařovského a nutno dodat, že k jasně formulovanému závěru
dochází: „Estetická funkce se stala u Brouka obětí inventarizačního systému, ačkoliv je jejímu
zkoumání dán značný prostor. Estetická funkce je tak na stejné úrovni jako například funkce
zábavní, které nejsou s to samostatně ospravedlnit existenci předmětu, a tudíž jsou
tolerovatelné jen v případě spolupůsobení s některou funkcí rozumnou.“ (50)
Autorka používá souvislý popisný styl výkladu, občas přerušený kritickým vymezením se
(např. případné poukázání na autoritářské aspekty Broukova pojetí funkcí, s. 33–34). Přesto
by výkladu i práci jako celku prospěl hlubší a kritičtější, revidující ponor k otázce životnosti
hlavního zkoumaného pojmu. Také slibované rozšíření komparace s autory starších definicí
slohu (Semper, Riegl, Birnbaum, Dvořák), aby „vynikla specifika nové definice pojmu sloh“,
nakonec – pokud mi nic neuniklo – vyznívají poněkud stručně a ve srovnání s ostatním
neinformativně. Nejzajímavější rozpor mezi estetizací života (Honzík) a definičně
distanciačním, izolujícím (myšleno vůči životu) působením estetické funkce zůstává
nepojmenován. Práce je však psána čtivě a základní cíl, tzn. objasnit specifičnost a historické
důvody zrodu hlavního zkoumaného pojmu, je dle mého názoru naplněn. Diplomová práce
Jany Ecksteinové je psána na odpovídající gramatické i stylistické úrovni, doporučuji ji
k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby, pokud se autorka uspokojivě vyrovná s námitkami
oponentky, navrhuji hodnotit ji stupněm výborně.
V Litoměřicích 13. 9. 2016
Ondřej Dadejík
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