
Oponentský posudek bakalářské práce 

Olga Moiseeva: Vztah etické a estetické hodnoty v umění performance 

 

Bakalářská práce Olgy Moiseevy s názvem Vztah etické a estetické hodnoty v umění 

performance se zaměřuje na tradiční estetický problém vlivu morálního rozměru uměleckého 

díla na jeho estetickou hodnotu, a to ve vztahu k žánru performance, kde toto téma, podle 

autorky práce, získává více naléhavosti, než je tomu ve spojení s tradičnějšími uměleckými 

druhy. Autorka ke zvolené problematice přistupuje prostřednictvím debaty o vztahu mezi 

etickou a estetickou hodnotou v oceňování uměleckých děl, která probíhá od devadesátých let 

minulého století až do současnosti v rámci analytické estetiky. 

Práce je formálně i tématicky rozčleněna do tří kapitol doplněných o úvod a závěr. V první 

části práce autorka vymezuje tři základní pozice, které vykrystalizovaly ve výše zmíněné 

debatě o vlivu etické hodnoty na estetické oceňování uměleckých děl. Druhá kapitola je pak 

věnována představení samotného uměleckého žánru performance a jeho specifik, a to 

převážně za pomoci úvah samotných umělkyň a umělců; autorka zároveň uvádí příklady tří 

konkrétních děl, které se staly pro daný žánr určující. A třetí, poslední část zkoumá přínos 

výsledků filozofické debaty rozebírané v kapitole první pro úvahy o žánru performance, jehož 

díla se vyznačují mimo jiné právě silným morálním akcentem. 

Celkově působí práce jako pečlivě zpracovaný příspěvek k odborné rozpravě, motivovaný 

autentickým zájmem o téma, který je jednoznačně zřejmý z mnoha míst textu. Práce je psaná 

srozumitelným, místy dokonce čtivým stylem: výklad v rámci jednotlivých kapitol je 

dostatečně přehledný, vývoj jednotlivých argumentů lze dobře sledovat. Autorka v rámci 

dílčích tématických celků prokazuje dostatečnou kontrolu nad rozvíjením úvahy a také, až na 

jisté výjimky, nad literaturou, o níž se opírá. Práce je psána kultivovaným jazykem bez 

větších stylistických chyb. Pokud jde o jednoznačné klady práce, chtěl bych zejména 

vyzdvihnout, že autorka ve svém textu nabízí autentický pokus o vyjasnění si sporných 

otázek, které umění performance vyvolává a které nakonec lze všechny převést na jednoho 

společného jmenovatele, totiž na otázku, zda lze performance považovat za umění, resp. co 

nám tato díla o našem pojetí umění odhalují. Druhá část práce, v níž je tento žánr a otázky, 

které vyvolává, představen, pak nabízí výklad, který postupuje nejplynuleji z celé práce a tuto 

kapitolu považuji za nejzdařilejší. 

Na druhou stranu, za hlavní nedostatek práce považuji nejasnost ohledně hlavního, jednotící 

tématu, kterou práce vykazuje až do svého konce. Čtenářce či čtenáři nabízí text střídavě 

témata dvě: V úvodu je deklarovaným cílem práce ukázat na případu umění performance 

nedostatečnost řešení nabízených filozofickou debatou o vztahu etické a estetické hodnoty; 

v souladu s tímto vymezení pak vyznívá i závěr první kapitoly, kde čteme, že se v dalším 

textu má ukázat potřeba „přijít s novými způsoby, jak na vztah etické a estetické hodnoty 

v umění nahlížet“ (s. 21). Zároveň ale v průběhu druhé kapitoly se dostává do popředí otázka 

samotné povahy umění performance: nakolik a v jakém smyslu je uměním, jaké styčné body 

s tradičnějšími uměleckými druhy u něj lze nalézt, a naopak v čem je překračuje. Tato otázka 

je již předznačena v úvodu („Zároveň se snažím ukázat, že definice umění performance 

z pohledu estetiky není nesporná,“ s. 8) Názory účastníků debaty o vztahu etické a estetické 

hodnoty v umění pak slouží k potvrzení, či oslabení statusu umění performance coby umění. 

Každé z témat ovšem vyžaduje jinou strukturu výkladu: první by odpovídalo stávajícímu 

rozvrhu (představení základních pozic a jejich „testování“ na umění performance), zatímco 



druhé by předpokládalo na prvním místě představení umění performance s jeho zvláštnostmi, 

které problematizují tradiční pojetí umění, a debata o vztahu etické a estetické hodnoty by 

sloužila jako jeden z možných způsobů, jak se s nimi vyrovnat. 

Důvod této neujasněnosti se možná skrývá hlouběji v koncepci práce, konkrétně ve volbě 

výchozích dvou tématických oblastí. Při současné podobě práce totiž vyvstávají během četby 

dvě komplementární pochybnosti: a) je umění performance vhodným případem, na kterém 

bychom měli ověřovat adekvátnost vysvětlení, jež se objevila ve sledované filozofické debatě, 

když panuje pochybnost o tom, zda se vůbec o umění jedná; b) na druhou stranu, nemáme-li 

jasno o obhajitelosti jednotlivých přístupů z uvedené debaty ani ve vztahu k tradičnímu 

umění, těžko z nich něco vyvozovat pro skupinu děl, která se až deklarativně chtějí od 

dosavadní tradice umělecké tvorby odklonit. Nakonec se ukazuje, že v jedné i druhé tématické 

oblasti panuje zmatek v tom nejzákladnějším pojmu, totiž v pojmu estetična (estetické 

zkušenosti a hodnoty). Tento zmatek se ovšem nemůže podařit odstranit, budeme-li využívat 

jednu problematickou oblast pro vysvětlení druhé, naprosto stejně problematické oblasti. Zdá 

se, že autorka si byla tohoto nedostatku vědoma, a snažila se na něj reagovat zohledněním 

Bulloughovy koncepce psychické distance, ale tato část práce nakonec vyznívá do ztracena. 

Na rovině samotného výkladu a interpretací zdrojové literatury by bývalo bylo vhodné 

věnovat více pozornosti ještě následujícím dvěma momentům: Při představování umění 

performance autorka uvádí několik převzatých tezí, které ovšem dále již nijak kriticky 

nehodnotí (např. na s. 26 „performance spíše než významy nabízí zkušenost“). Domnívám se, 

že zde by bylo na místě v textu více zdůraznit potřebu tyto teze dále přezkoumat. A za druhé, 

velmi nepřesvědčivě působí tvrzení na s. 33, že „[v] tradičních uměleckých dílech ... se zdá 

být obsah oddělen od formy, tj. jako recipienti díla dokážeme rozlišit, jaké prvky patří obsahu 

a jaké formě.“ V této souvislosti jen poznamenám, že hlavní filozofické proudy dvacátého 

století (fenomenologie či strukturalismus) právě toto rozlišení ve vztahu k uměleckým dílům 

napadaly. Skutečnost, že některá vyjádření účastníků debaty o vztahu etické a estetické 

hodnoty, z níž autorka vychází, navozují dojem, že obsah a formu lze u tradičnějších 

uměleckých děl odlišovat, je spíše příznakem nedostatečnosti jejich filozofické pozice (a 

patrně i příčinou problematičnosti jejich vysvětlení vlivu morálních postojů na estetické 

hodnocení) a měla by motivovat ke kritickému přehodnocení. Nikoli tyto názory přebírat jako 

platnou charakteristiku určité oblasti umělecké tvorby. 

Z formálního hlediska pak práce neobsahuje závažnější nedostatky ani v dodržování 

požadavků na citování pramenů, ani pokud jde o gramatickou a stylistickou stránku (snad jen 

tři poznámky: názvy cizojazyčných pramenů v hlavním textu by měly být přeloženy; naopak 

uvádění přímých citací v plném původním znění v poznámkách pod čarou je nadbytečné; a 

narativy a narativní díla, využívaná jako příklady v rámci debaty o vztahu etické a estetické 

hodnoty, jsou fikční, nikoli fiktivní). Objem chyb je ovšem pod průměrem ostatních 

závěrečných prací.  

S ohledem na uvedené poznámky navrhuji bakalářskou práci Olgy Moiseevy Vztah etické a 

estetické hodnoty v umění performance k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako velmi 

dobrou. Nicméně, pokud se autorka během obhajoby přesvědčivě vyjádří k výše vzneseným 

námitkám (zejména vůči pochybnostem ke struktuře práce), podpořil bych i klasifikaci o 

jeden stupeň vyšší. 
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