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Josef Šlerka si ve své diplomové práci předsevzal pozoruhodný a náročný úkol: interpretovat 

Kantovu estetiku ze sémiotického hlediska. 

V první části práce Josef Šlerka formuluje kontury přijatého sémiotického východiska. 

Základnu jeho interpretace Kantovy estetiky představuj e Peircovo poj etí "prvosti", "druhosti" 

a "třeťosti". Autor práce poté předestírá jednotlivé Peirocovy sémiotické "trichotomie", 

z nichž se v dalším průběhu ukáže jako klíčová zejména trichotomie "index, ikon, symbol". 

V druhé části práce Josef Šlerka obhajuje svůj názor, že sémiotická teorie je aplikovatelná na 

Kantovo myšlení, v této souvislosti se vyrovnává s protikladnými náhledy a upozorňuje na 

vybrané momenty Kantovy filozofie, které Šlerkův vlastní názor podporují. V třetí, hlavní 

části práce se Josef Šlerka zaměřuje na samotnou sémiotickou interpretaci Kantova pojetí 

krásy a vmešena. Krása se z tohoto hlediska jeví jako spojená s "nekonečnou sémiosis", která 

vyplývá z neschopnosti podřadit předmět pod pojem, vznešeno se naopak jeví jako spojené 

s indexy nepředstavitelného. Výsledky, jichž dosáhl v třetí části práce, Josef Šlerka dále 

aplikuje: věnuje se problematice konstituce subjektivity a individuality v zážitku krásy a 

vznešena. Za zajímavé a originální tu považuji zejména úvahy věnované problematice 

tělesnosti. Na samotný závěr JosefŠlerka navrhuje ještě koncept "rovin myšlení", tedy 

koncept různých přístupů ke skutečnosti, kterými jsou "rovina pomání" a "rovina smyslu 

existence" . 

Josef Šlerka pracuje s velkým množstvím primární i sekundární literatury a prokazuje 

značnou odbornou erudici. S nadhledem formuluje zejména svou sémiotickou interpretaci 

Kantova pojetí krásy. V případě vznešena by však bylo vhodné interpretaci více rozpracovat a 

také zpřesnit. Například rozpor, ze kterého podle Kanta vzniká vmešeno, není rozpor mezi 

"schopností rozvažovat" a "smyslovostí" (s. 34), ale rozpor mezi "schopností mít rozumové 

pojmy" a "smyslovostí". Autor diplomové práce sice už dříve předeslal, že rozdíl mezi 

"rozvažováním" a "rozumem" bude považovat za nerelevantní, ve zmíněné pasáži však 

odhlédnutí od tohoto rozdílu vede ke zjevně chybné formulaci. Ani další části Šlerkovy práce 

rozhodně nepostrádají originalitu a zajímavost, na některých místech jsou však, podle mého 

názoru, poněkud méně přesvědčivé než pasáže, ve kterých se autor zabývá Kantovou filozofií 
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a interpretací Kantova pojetí krásy. Postup autora je někdy příliš náznakový - konkrétně to 

platí například v souvislosti s předestřenými "rovinami myšlení" - a vyžadoval by 

podrobnější rozvedení. Samotný autor ostatně takové budoucí rozpracování v závěru své 

práce nevylučuje. 

Přes tyto výhrady je předložená diplomová práce Josefa Šlerky kvalitní, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Ocenit je třeba zejména samostatný tvůrčí přístup autora, zvláště z tohoto 

důvodu hodnotím úroveň předložené práce jako výbornou. 
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PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 
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