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Michaela Váchová se ve své práci zabývala vztahem estetického myšlení Karla Čapka a amerického 
pragmatismu. Již na začátku bych chtěl ocenit volbu doposud málo prozkoumaného teoretického pole, 
které však hraje důležitou a dosud ne plně prozkoumanou roli v dějinách české estetiky. 

Celá práce je budována velice pečlivě a systematicky. Autorka nejdříve nastiňuje hlavní obrysy stavu 
české filosofie na počátku 20. století a zdůrazňuje spor pozitivisticky a proti-pozitivisticky laděných 
filosofů. Motivy pragmatické filosofie pak oprávněně hledá především u proti-pozitivisticky 
zaměřených filosofů a nalézá je u Tomáše Garrigue Masaryka, Emanuela Rádla, Karla Vorovky a 
Josefa Ludvíka Fischera. Vyvrcholením první kapitoly je pak rozbor Čapkova spisu Pragmatismus čili 
filosofie praktického života. Zde autorka shrnuje hlavní Čapkovy postřehy o pragmatismu a konfrontuje 
je s myšlenkami Williama Jamese. Upozorňuje především na tendenci pragmatismu překonávat tradiční 
dualismy jako je empirismus vs. idealismus, tělo vs. duše, apod., tendenci se kterou i Čapek silně 
rezonoval. Celá kapitola je napsána velmi přehledně a autorka ke každému z autorů, o kterých se 
zmiňuje připojuje v poznámce krátkou charakterizaci. Ačkoliv tento postup ulehčuje čtenáři práci a 
zvyšuje přehlednost textu, současně u některých z nich dochází ke značnému zjednodušování. Pokud 
autorka uvádí, že herbartismus byl jeden ze zdrojů českého pozitivismu (s. 6) a že jsou oba tyto směry 
provázány (s. 7), měla by tuto provázanost alespoň stručně charakterizovat a věnovat Johannovi 
Friedrichovi Herbartovi více než tři řádky. Pokud autorka později v této kapitole uvádí, že Čapek 
považoval pragmatismus za následníka pozitivismu (s. 27), měla by toto následnictví blíže 
charakterizovat, zvláště když tento Čapkův názor klade do protikladu s pojetím světových hypotéz 
Stephena Coburna Peppera. Nutno rovněž poznamenat, že Pepper se v textech, ve kterých se věnuje 
světovým hypotézám již odklání od pragmatismu a věnuje se rozpracovávání toho, co by bylo možné 
nazvat metafilosofií. 

Ve druhé kapitole se pak autorka věnuje představení klasického rozpracování pragmatické estetiky 
Johna Deweyho. Tato kapitola je rozčleněna do čtyř částí, Naturalismus, Estetická zkušenost, Koncept 
uměleckého díla a Umělecká kritika, které se zabývají klíčovými koncepty pragmatické estetiky a 
slouží jako báze pro finální komparaci, těchto konceptů s Čapkovou disertační prací Objektivní metoda 
v estetice se zřením k výtvarnému umění. I ke druhé kapitole bych měl několik připomínek. První se 
týká názvu její první části - Naturalismus. Kromě názvu se totiž autorka o Deweyově naturalismu 
nezmiňuje a rozpracovává zde spíše obecně Deweyho koncept zkušenosti. V jakém smyslu je tedy 
tento koncept naturalistický? Rovněž by u obhajoby stálo za to více rozvést vztahy mezi Deweyho 
pojmy zktL~enost, Zkušenost a estetická zkušenost. Velmi krátkou podkapitolu věnovanou konceptu 
uměleckého díla by obohatilo představení Deweyho pojetí exprese a objektu exprese, zvláště, když ve 
třetí kapitole autorka zmiňuje Čapkovo zdůraznění role autora v rámci estetického rozumění 
uměleckému dílu. 

Třetí kapitola se podrobně věnuje Čapkovu textu O~jektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému 
umění a komparuje jej s Deweyho koncepcí. Ačkoliv se jedná o pečlivé a pozorné nalézání shodných i 
odlišných momentů i zde bych upozornil alespoň na jedno problematické místo. V poznámce 115 (s. 
46) autorka oprávněně koriguje svůj předchozí výrok o pragmatickém proudu zkušenosti jako 



bezprostředním plynutí a upozorňuje na jeho rytmizovanost. Na podporu toho tvrzení však uvádí citát z 
Deweyho Art as Experience a to v této podobě: " ... we start and then stop, not because ofthe experience 
reached the end for the sake of which it was initiated but because of extraneous interruptions or of inner 
lethargy. ( ... ) There are pauses, places of rest, but they punctuate and define the quality of movement. 
They sum up what has been undergone and prevent its dissipation and idle evaporation." Nedomnívá se 
autorka, že první i druhá pasáž pojednávají o jiném typu "zkušenosti"? Tento moment by si u obhajoby 
rovněž zasloužil rozvinutí. 

Bakalářská práce Michaely Váchové vykazuje množství odvedené práce aje zajímavým příspěvkem na 
poli pragmatické estetiky v Čechách. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
stupněm výborně. Tuto známku by však autorka měla potvrdit věcnou obhajobou. 

V Praze 16.9.2010 
Martin Kaplický 


