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Josef Šlerka přistupuje ke svému tématu s velkou dávkou badatelské invence, což 
ale dává výsledku nejen ne zcela obvyklou originalitu, ale současně i solidní základy 
v interpretaci klasických textů - jak z oblasti estetiky, tak i z oblasti sémiotiky či 
filosofie. K těmto základům odkazuje jednak kapitola věnovaná Ch. S. Peirceovi, která 
rekonstruuje jeho ontologii/sémiotiku s ohledem na téma práce, to jest s ohledem na 
jistou analogii mezi pojetím abdukce a Kantovy reflektující soudnosti (a rovněž jeho 
pojetí analogie), zejména však rekonstruuje Peircovo pojetí "diagramatičnosti" myšlení a 
rozumění tak, aby bylo možné vyslovit hypotézu o návaznosti této teorie myšlení 
s Kantovým schematismem. Klade přitom důraz na to, že sémiosis je v peirceovském 
pojetí proces, konstituující "mysl". Tato rekonstrukce pak skutečně umožňuje 
pozoruhodné "přepsání" Kantovy filosofie sémiotickými kategoriemi, včetně 
sémiotického (právě však v duchu Peirceově) "povstávání ,Já" z procesu sémiosis" (str. 
20 a n.), pokud budeme za analogon peirceovské semiosis pokládat Kantovu 
Einbildungskraft. Myslím, že tuto klíčovou tezi svém práce, která se pak stává 
východiskem dalších úvah (přes reflektující soudnost až k pojmu "vznešeného"), Josef 
Šlerka vypracoval velmi důkladně a podle mého soudu rovněž přesvědčivým způsobem; 
je totiž vyvozena jak z Peirceových komentářů ke kantovskému schematismu (zvl. ve 
Speculative Grammar), tak - a to je další originální aspekt předložené práce - z pokusu o 
rekonstrukci Kantovy "teorie znaku" (kap. 2.2), která se může opřít o jeho Antropologii 
(s odkazem na Baumgartena a pojetí facultas characteristica"). Je to zcela legitimní 
přístup k výkladu Kanta, jak ukazuje shoda například s pojetím symbolu v Kritice 
soudnosti resp. způsobu, jakým se o znacích vyjadřuje Kritika čistého rozumu. Jaksi 
mimochodem tím JosefŠlerka upozorňuje na to, že Antropologie není zanedbatelná, 
chceme-li rozumět zejména první a třetí Kantově Kritice. 

Na těchto předpokladech pak stojí i hlubší interpretace pojmu vznešeného 
(schematizace bez předmětu, kolaps syntézy), která upozorňuje na spojení estetického 
soudu s tělesností (a to jak skrze afekci, v níž je angažováno celé tělo, tak skrze tělo 
pociťované jako smrtelné, resp "tělo zbavené těla" ve chvíli pociťování nekonečnosti). 
Pokud jsem schopen soudit, myslím, že význam této interpretační strategie spočívá 
v tom, žeje sice poučena jistými současnými filosofickými koncepty (Deleuze, Lyotard), 
že však na nich není závislá, a to proto, protože se snaží odhalit určitou cestu k chápání 
například Effenbergova výkladu avantgardy aještě dále k "rovinám myšlení" a vztahu 
iracionality a absurdity k myšlení: závěr práce podává smělý výhled v tomto smyslu, jímž 
se může inspirovat i ten, kdo by třeba s autorovým pojetím nesouhlasil. Osobně se ale 
domnívám, že právě tento závěr ukazuje, že Šlerkův pokus o jinou interpretaci Kanta 
není ani libovolný, ani samoúčelný. 

Posuzovat předloženou práci není snadné: na jedné straně je nezbytné vyjádřit se 
k ní jako k celku, který je propracovaný a velmi koherentní; na druhé straně by však bylo 
dobré upozornit i na některé dílčí postřehy, které jsou rovněž důležité, byť se jejich 
význam pro celek neukazuje hned anebo zůstávají stranou hlavní linie. Již ve výkladu 



Peirceovy ontologie je jich několik (Peirceovo pojetí zkušenosti v rovině "druhosti", tj. 
skrze náraz či "šok") a stejně tak i při detailní analýze Kantova pojetí ,Já", která přihlíží 
k současné filosofii ajejí reflexi Kanta (Heidegger, problém reflexivity apod.). 

Vcelkuje ale třeba říci, že předložená práce je jak svým pojetím, tak i 
zpracováním tématu nestandardní v dobrém slova smyslu; její předností je, že Josef 
Šlerka dokládá každou svou tezi či interpretační krok příslušnými texty, tedy že si nikde 
nevymýšlí, nýbrž vždy domýšlí. Což právě je znak originality. 

Doporučuji jeho práci k obhájení a pokud bych měl navrhovat i její hodnocení, 
rozhodně bychji označil jako výbornou. 
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