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Petra Klimešová ve své práci zkoumá zkušenost s krásou, jíž chce popisovat zrúzných

východisek. Práce vycházíjednak z rozmanitých teoretických prací filosofů a jednak je její

stěžejní část založena na rozboru 12 rozhovorů s umělci, kteří zastupují širší pole uměleckých

disciplín.

Práce je rozvržena do tří částí. První část je teoretickým úvodem do tématu, Autorka tu

prochází dějinami myšlenía sleduje přitom význam krásy; ukazuje šířitématu, přičemž krása

se tu jevíjako kontinuální(ač proměnlivé)téma lidského myšlení. Vycházíz pojmu krásy ve

starověkém Řecku, zmiňuje hlavnířecké termíny a jejich etymologii. Vzhledem k tomu, jaký

vliv měl starověk na formováníčlověka během dějin, je to však příliš stručné. Autorka

postupuje chronologicky přes jednotlivé periody dějin až do současnosti. Tato část práce

chce být spíše encyklopedickým úvodem, než intenzivní přípravou na vymezené téma

bádání. Druhá (praktická) část přinášíreflexivýpovědíjednotlivých respondentů (umělců),

jež vztahuje především k Hegelově filosofii. Výzkum, který přinášídruhá část, považuje

autorka za fenomenologický. Cílem je tu ,,objektivnípoznánísmyslu věcí" (s. 54). Jedná se o

nejrozsáhlejší část práce, která ukazuje, jak o kráse přemýšlí současní umělci, Rozhovory

s umělcije však již z povahy věci obtížné systematizovat. Autorka pak nechává postřehy

dotazovaných umělců prostoupit úvahami současných filosofů (avšak časté poukazy ke

Komenskému a mnohým jiným pouze párkrát zmíněným autorům práci ubírajísoustředěnost

a jsou spíše ke škodě). Druhá část práce se zdá být nejzajímavějším úsekem práce v tom

smyslu, že působí originálním dojmem, Je škoda, že jí autorka nevěnovala více sil, stálo by td

za to i na úkor zbylých částí, jejichž vztah k centrální části není zcela přesvědčivý. Třetí část

nazvaná pedagogická východiska krásy představuje pokus usouvztažnit krásu a problém

výchovy. Zde se mijeví jako nejpřínosnějšívýpovědi respondentů, naopak tomu

předcházející podkapitoly (např. Summerhill, Svobodná škola a vnímání krásy, Škola a čas aj.)

působí příliš nahodile.

Nejsem sijist, zda autorčiny úvahy o škole ve třetí části nejsou až příliš poplatné dnešní době

(viz poznámky o zkostnatělosti školy, vyhořeníučitelů ls, L78 aj,/|. Práci nicméně prostupuje

řada příliš lakonických formulací, které ruší soustředěnějšívýklad, Místy se až skoro zdá,

jakoby autorka podlehla pokrokovému pojetí pedagogiky, když jednoznačně nabádá k tomu,



,,neopakovat výukové modely z minulosti, ale vytvářet nové", aniž by přesvědčivě doložila,

v čem jsou staré výukové modely nedostatečné. - Není naopak reálný problém současné

pedagogiky také v tom, že v ,,opojení pokrokem" zapomněla na dlouholetou tradici výchovy

a vzdělávání? Především to platí o humanitních oborech, které nespočívají ani tak v pokroku

jako spíše v účasti na stále stejných otázkách, které se týkají lidského bytí. Bohužel tu chybí

zmínka o významu krásy ve výchově v dějinách - do jaké míry lze iíci, že smyslem

humanitních oborů je vzdělávat člověka krásou v různých oblastech humanitního poznání?

Autorka správně porozuměla tomu, že má-li se vyslovit k tomu, co je krása, nevyhne se

filosofii, Práce v mnoha ohledech aspiruje na to být filosofická. Avšak současně se v tomto

smyslu stává filosofie silnou i slabou stránkou předložené práce. V této jejítendenci jí ruší

zdůrazňování metodiky a výzkumu, rozhovory jsou považovány za ,,sběr dat", přepsání

rozhovoru je nazváno,,technikou transkripce" (s. 56) apod. Tedy na jedné straně zdůraznění

filosofie, a na straně druhé tendence tuto filosofičnost popřít příklonem k pojmovému

scientismu.

Čtenář, který nebude seznámen s filosofickou reflexí umění, předloženou práci patrně shledá

jako podnětnou, mnohdy zajímavou a vybízejícík netradičním přístupům. Naopak ten, kdo

pracuje s filosofickými texty soustavněji, bude patrně zklamán, Zde je snad vhodné

vzpomenout na Patočkovu diferenci přístupů k filosofii. Filosofiípodle něj rozumíme bud': ,,a)

Soustavné, pojmově přesné, výstižné a v tom smyslu vědecké zpracování nejvšeobecnějších

otázek našeho vědění a životního určení- filosofie odborná, - b) Mluví se též o filosofii

básníka, učence, spisovatele; pak se tím mínívají reflexe takového všeobecného dosahu bez

úmyslné soustavnosti a přesnosti, ale zato často tím větší naléhavosti. - c) Někdy též

,světový názor'," (Jan Patočka, Nejstarší řeckó filosolie. Vyšehrad, Praha 7996; s. 11.) Právě

ono zmíněné nesoustavné pojetífilosofie má však podle Patočky silnou schopnost oslovit

člověka existenciálně. Tyto dva přístupy mohla práce Klimešové výslovně skloubit - nicméně

to zůstalo v rovině náznaků.

Další připomínky k práci:

1) Práci charakterizuje příliš široké vymezenítématu, jemuž může autorka jen obtížně

dostát. Práce se tak potýká především s tím, že se v níotevírá příliš mnoho témat,

promlouvá v ní příliš mnoho autorů, aniž by se šlo do hloubky, Zvláště je-li ambicí

práce uchopit uměníz pozice Hegelova pojetí estetiky, tak se předpokládá

důkladnějšíznalost tohoto problému, který bude dosvědčen přiblížením Hegelova

postoje k uměnía pozicí, jaké má uměnív jeho filosofii. Hegelje natolik mohutný

myslitel, že bylo namístě, kdyby autorka vystavěla svou koncepci pouze na

konfrontaci s Hegelem. Snaha pojmout téma co nejširším způsobem a zmínit



2)

maximum přístupů k umění práci rozmělňuje. Pokud jde o Hegela, vychází autorka

pouze z jeho Estetiky a jinak téměř nevěnuje pozornost hegelovským estetickým

interpretacím. Neozřejmuje, co znamená, že Hegel pojímá estetiku jako filosofickou

vědu. Hegela pak nechává zaznívat vedle jiných autorů v dalších podkapitolách, ale

nijak Hegela s nikým nekonfrontuje, neproblematizuje, nerozvádí. Neukazuje, nač

Hegel navazuje (např. Schelling), anijaké je jeho místo v současné estetice. Práci by

prospělo i bližšíseznámenís úskalími Hegelovy terminologie, bližší určeníjeho pojmů

jako duch, absolutno aj. Rušivé jsou i takové drobnostijako vkládání Hegela mezi

Komenského či Solovjova, zvláště když se jedná jen o dva řádky, např. na s. 69 a

nikterak to není vztaženo k Hegelovi! Totéž lze říci o fenomenologii, jejíž zmíněníje

v práci bohužel nepřesvědčivé a spíše dokládá neblahý trend doby, kdy se

fenomenologické metody dovolává kdekdo, aniž se důkladněji seznámil

s fenomenologií jako takovou.

Na jedné straně je třeba ocenit, že sije autorka vědoma dějinné perspektivy a

historické podmíněnosti krásy, nicméně způsob, jakým to realizuje , vyznívá značně

kaleidoskopicky. Většina autorů je tu zmíněna spíše na úrovni slovníkových hesel

(někteří jen na dva řádky), aniž by s nimi autorka nějak výrazněji pracovala a vyvodila

z jejich díla závěry pro své bádání. Rovněž přejímá řadu citátů ze sekundární

literatury, i když by bylo vhodnější pracovat s původními zdroji (např. Husserl,

Patočka). Výběr jednotlivých autorů není zcela zřejmý - u některých popletla jména

(např. Aurelius nebyl Augustus ale Augustinus). (Vzhledem k tomu, jak velkoryse je

pojat tematický rozsah práce, tak se čtenář diví, že autorka nezmiňuje Nietzscheho,

Schopenhauera, Herderův spis lJměním k lidskosti, Ecovu knihu Dějiny ošklivosti,

Gadamerovu Aktualitu krásného, z našich autorů pak např. Hostinského či BolzanŮv

spis o pojmu krósna, a naopak zmiňuje často práce, jež se k danému tématu vztahují

méně významně či dokonce zcela podružně.) Není zřejmé, proč vybírá právě ty

autory, které zmínila. l když zmiňuje často Jana Patočku, v bibliografii se vŮbec

neobjevují svazky sebraných spisů lJmění a čas l, ll, které by autorce byly k uŽitku -
např. jeho četné studie k Hegelově Estetice či k pojetí krásy u ŘekŮ aj. Zejména proto,

že Hegelovu estetiku považuje za jeden z hlavních přístupových zdrojů ke svému

tématu, bylo by záhodno věnovat promýšleníHegelovy estetiky více prostoru,

objasnit její zdroje a východiska a přiblížit též jejívýznam z hlediska vzdělání a

výchovy (Bilduns).

po formálnístránce: Práce je ve svých hlavních částech rozčleněna do miniaturních

podkapitol, které mají mnohde jeden až dva krátké odstavce. (Není zřejmé, proČ jsou

někdy celé podkapitoly psány kurzívou -viz např. s. 57, 58,)To pak neumožňuje

soustředěnější práci s načrtnutými problémy a vede už formálně autorku



k lakonickým formulacím bez širšího kontextu a hloubky myšlenky. Zde by bylo proto

vhodnějŠÍ si téma vymezit úžeji a lépe rozpracovat zjištěné poznatky. V práci je

rovněŽ řada drobných nedodělků, nicméně prostupujípráci kontinuálníod začátku do

dokonce - nejednotná forma popiskŮ u ilustrací, nejednotné psanífilosofie/filozofie,

nesprávné psanÍ velkých písmen (např. ,,Pythagorejce", ,,Hegelovská filosofie",

,, lnterpretativn í fenomenologická analýza" a pod. ), formá lně nesjed nocený

poznámkový aparát s množstvím nesprávných forem citací, někde autorka uvádí
jméno překladatelů, jinde neuvádí, s jednotlivými tématy, která zmiňuje, nepracuje

soustavně, ale spíŠe jen letmo a bez širších souvislostí. Někde píše názvy děl kurzívou,
jinde bez kurzívy, častá záměna zájmena ,,sám" za přídavné jméno ,,samotný".
Celkově právě tematizuje příliš mnoho otázek a námětů, které ji berou možnost

uŽŠÍho soustředěnía pečlivější práce s pojmy. (Podkapitola 3.0.8 zcela chybí).

Práce je psána na katedře výtvarné výchovy, a tím je v mnoha ohledech specifická, zejména

svou mnoho-oborovostí a prŮnikem teorie s praxÍ. V tomto ohledu je student oboru výtvarná

výchova konfrontován s obtížným požadavkem, jejž dnešní doba klade na doktorské práce -
poŽaduje se výzkum a originalita nejlépe podle vzoru přírodních a technických věd. To, co

tvoří jádro humanitnívzdělanosti - totiž účast na tom osvědčeném a minulém, jeho

uchovánÍ, rozhojňovánía aktualizování, tento nárok nechce znát. Avšak nároky v tomto poli

musí nutně odráŽet povahu humanitních věd a jejich celkově zbědovaný stav. V souvislosti

s krásou a výchovou se nabízíi otázky po tom, do jaké míry krása může humanizovat, a na

druhé straně, nakolik i lidé esteticky (výtvarně)vzdělaníbyli ochotni sloužit zlu (např.

nacismus).

Navzdory vŠem připomínkám autorka svou disertací prokázala, že se v oblasti výtvarné

výchovy s dobrým přehledem orientuje, je si vědoma řady prekérních otázek, jež jsou

s oborem spjaty a prokazuje velmi široké a pestré pole odborného zájmu. Práce je v mnoha

ohledech aktuální, zpracována přiměřenou metodou a obsahuje všechny formální

náleŽitosti, které disertačnípráci přísluší. lároveň se nebála vstoupit do oblasti filosofie,
pracuje s filosofickými náměty a pokoušíse je propojit ve výtvarné výchově. Proto
jednoznačně práci k obhajobě doporučuji
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