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Jak již název napovídá, autor se ve své práci pokouší vyložit klíčový motiv Arthura C. 
Danta „konec umění“. Tento pojem zkoumá na širokém diskursivním poli, jak na poli 
filosofie, tak i na poli estetiky a dějin umění. Autor tedy odkrývá, jaké další motivy koncept 
„konce umění“ nesou, nakolik je tento pojem svázán s Hegelovou Filosofií dějin, a jak je 
v tomto konceptu zahrnuta zásadnější otázka, která se týká vlastní povahy umění či 
uměleckého díla: co vlastně dělá umělecké dílo uměleckým. V intencích Arthura Danta 
nejprve vymezuje umělecké dílo od obyčejné věci, dále se zabývá otázkou mimetičnosti, 
přičemž klade důraz na obsahovou stránku uměleckého díla, jinde ukazuje nakolik je pojem 
umění nemyslitelný bez jisté koncepce dějin umění, která je teprve zakládají. Autor však 
pouze nesleduje myšlenkové inspirace Danta, ale jde mu především o kritické zhodnocení 
konce umění, neboť jak již v úvodu píše, jeho základní tezí je to: „že Danto sám, ačkoli hlásá 
konec velkých příběhů v umění, ve své interpretaci zůstává posthistorického umění zůstává 
příliš poplatnému takovému příběhu.“ (s. 5) Rezultátem práce je tedy zhodnocení, „že 
Dantova definice není obecná, neboť Danto nechává nevyřešené na základě čeho se máme 
rozhodnout, jestli „ztělesňují svůj obsah“ v případě artefaktů, u nichž neznáme okolnosti 
jejich vzniku natolik dobře, abychom si byli jistí, že to bylo skutečně záměrem jejich tvůrce, 
nebo jejichž okolnosti vůbec nezahrnují pojem autora a pojem umění.“ (s. 52) Hlavní výtku 
autor tedy směřuje vůči esencialistickému pojetí uměleckého díla.  
 

Pokud jde o charakter práce, pak ta je jak vnitřně, tak zevně přehledně strukturována, 
autorova argumentace je přesvědčivá, množství autorů, ze kterých čerpá je poměrně široké. 
Přestože to bylo záměrem autora, samotné setrvání v Dantových intencích se může někdy 
jevit problematické, zejména pokud jde o jeho interpretaci mimetičnosti z Platónovy Ústavy 
(s. 12,13): neboť v Platónově podání nemám co do činění pouze s nadbytečností nápodoby, 
ale také s regulací zobrazovacích postupů, které jsou eticky zatíženy. Jedná se zejména o 
odlišení mezi přímou a nepřímou nápodobou: motivace je dána systémem hodnot v ideálním 
státě. Stejně tak, když reinterpretuje povahu umění z pozice Nietzschova Zrození tragédie 
z ducha hudby, kde je vůdčí myšlenou odlišení Apollónského a Dionýského kultu. Takto sice 
dochází k deformaci stanovisek obou autorů, avšak pro přiblížení Dantovy perspektivy to 
postačí. Pokud jde o rozlišení obyčejné věci a uměleckého díla, snad by stálo za to využít 
alternativní perspektivu českého strukturalismu, kde se např. hovoří o odlišení díla/věci, 
neboť umělecké dílo vykazuje tuto dvojznačnosti. Avšak chápu, že práce byla koncipována 
jinak, toto jsou jenom náměty k diskuzi. Překlepy a chyby přičítám obvyklému závěrečnému 
chvatu při dokončování bakalářských prací.  

Práci hodnotím výborně 45 body s 5 bodovou tolerancí podle průběhu obhajoby.  
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