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Název ohlašuje, že předmětem diplomové práce bude "fenomén české estetiky 
v reflexi českého estetického myšlení". Již samotný název v sobě skrývá četná 
úskalí (vzápětí se k nim vrátím), která ještě zesilují ve vlastním výkladu. Jeho 
páteř tvoří deset kapitol, ve kterých se autorka zabývala Palackého Přehledem 
dějin krásovědy, spory o českou filozofii ve druhé polovině 19. století včetně 
dobové aktualizace Štítného estetiky, Krecarovými dějinami české estetiky, 
Nejedlého Katechismem dějin estetiky, studiemi Otakara Zicha o české estetice, 
tzv. syntetickým proudem české estetiky, studiemi o české estetice Karla 
Svobody a Josefa Krále a nakonec Českou estetikou Mirka Nováka. Těžiště 
všech kapitol představují poctivé, pečlivě a přesně prováděné parafráze obsahu 
jednotlivých děl, pečlivě provedená je i formální a jazyková stránka předložené 
práce. Autorka rozebrala velké množství relevantních titulů jak primární, tak i 
sekundární literatury. Prokázala při tom dobrou schopnost porozumět 
zkoumaným textům. Přes nezpochybnitelné klady nepůsobí práce jako celek 
dobře. Je to dáno tím, že si diplomantka nebyla s to ujasnit, co přesně hodlá 
zkoumat. Koncepční zmatky nastávají již v úvodu, kdy si v jednom odstavci 
klade za cíl na jedné straně ukázat, "kdy se poprvé objevila potřeba sepisovat 
české dějiny [ estetiky]", na druhé zachytit "fenomén "česká estetika" v reflexi 
českého estetického myšlení" (s. 2). To jsou dva odlišné záměry, což si 
diplomantka nebyla s to uvědomit. Rozpolcenost se plně promítla do celého 
dalšího výkladu. V první kapitole tak např. rozebírá Palackého Přehled (nejstarší 
česky psané dějiny evropské estetiky), přestože v něm české estetice není 
věnována žádná pozornost. Činí tak proto, že Palackého studie jsou obecně 
považovány za počátek moderní česky psané estetiky. Kapitoly 3.1. a 7. se 
vůbec nezajímají o estetickou historiografii, ale vyjadřují se k určitým rysům 
české filozofie, resp. estetiky. Kapitoly věnované pozdějším česky napsaným 
dějinám estetiky (např. Nejedlého) zase přednostně zkoumají partie o české 
estetice. Zichovská kapitola se vůbec nezaobírá historiografií, ale zkoumá 
programové texty pokoušející se prosadit estetiku do širšího českého kulturního 
povědomí, zejména škol. Tímto způsobem vzniká koncepčně zcela nepřehledný 
text. Pokusím se proto naznačit rozdíl v jednotlivých tématech, kterých se 
diplomantka dotkla, aby k nim bylo možné směřovat následnou obhajobu: 
Diplomantka mohla za prvé zkoumat česky psané dějiny estetiky, srovnat jejich 
metodologické postupy, kritéria výběru zachycených autorů, stupeň pozornosti, 
který věnovali českým estetikům a míru vsazení jejich názorů do kontextu 
světových dějin estetiky. Za druhé mohla zkoumat ráz české estetiky 

. prostřednictvím rozboru sekundární literatury, která se českou estetikou zabývá. 
Za třetí mohla zkoumat ráz české estetiky na základě vlastních rozborů 



vybraných českých estetických textů s přihlédnutím ke stávající sekundární 
literatuře. 

Tato témata nelze směšovat, jak to diplomantka učinila v předložené práci. 
Každé téma vyžaduje jinou průpravu. U prvního tématu se např. přednostně 
očekává, že diplomant nastuduje literaturu z metodologie dějin, tj. bude znát, 
jaké jsou typy historiografických prací, čím se liší, co dovolují postihnout atd. 
Toto velké téma posledních desetiletí je obecného, nikoli úzce českého rázu. 
Naproti tomu druhá dvě témata se soustředí na českou problematiku. Vedou 
okamžitě k otázkám, co si vůbec pod českou estetikou představit, patří k ní jen 
texty psané česky? Není to jen jazykový klam, vyvěrající z nedostatečnosti 
češtiny odlišit český ve smyslu zemský a český v úzce jazykovém smyslu? Co 
latinsky a německy píšící estetici působící v českých zemích? Máme je vyřadit 
ze zkoumání, ačkoli víme, že zásadně ovlivnili česky píšící autory? Nic 
z uvedených základních otázek autorka nezmínila. Její výklad zůstal jen na 
povrchu rozebíraných děl, je to převážně výčet, co kdo kdy o kom řekl a koho 
uvedl či neuvedl. Bez teoreticko-metodologického základu nešlo postoupit dále. 
Přes uveden~,výhrady))ráci doporučuji k obhajobě. 
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