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Práce se primárně zaměřuje na tzv. paradox fikce, v plnějším znění pak na 
emocionální paradox fikce, který byl aktualizován v analytické estetice již v 70. 
letech minulého století a „revitalizován“ vstupem neuroestetiky a kognitivních 
věd i do estetického tázání.  Autorka vychází ze „startovací“ studie Colina 
Radforda How Can We Be Moved by the Fate of Anna Karenina, kterou 
zhuštěně podává a interpretuje za pomoci nástinu teorie emocí a teorie fikce. 
Sleduje dále kritické reakce na Radfordovu pozici i některé další návrhy na 
řešení údajného paradoxu, stejně tak jako problematičnost východisek paradoxu, 
což je obecně nosný přístup k řešení jakéhokoliv paradoxu. Prohloubení chápání 
povahy emocí, emocionálních responsí a modalit vztahování ke světu, včetně 
narativních fikcí využitím Damasiovy teorie emocí, somatických markerů a 
okruhu „jakoby“ pak autorce umožňuje poměrně přesvědčivou kritiku 
původních formulací emocionálního paradoxu fikce, včetně jejích derivátů 
(Carroll, Neill, Dadlez aj.). Autorka zpracovala slušné množství relevantních 
pramenů bez hrubších deformací, dokázala schopnost poučené práce s texty, 
argumentace a vyvozování konsekvencí. Celkově lze tedy v daném formátu 
práci hodnotit jako zdařilou. Některá přehlédnutí až pochybení je ovšem třeba 
zmínit a požadovat při obhajobě vyjasnění.  Na řadě míst se autorka dopouští 
přílišného zjednodušování, které i v „žánru“ bakalářské práce má své meze. 
V podkapitole 1.1., s. 8 líčí „tradiční“ pohled kognitivních věd na emoce, který 
rozhodně neodpovídá kognitivně hodnotícímu chápání emocí již nejméně čtvrt 
století. Kterou tradici má tedy na mysli, není jasné, ostatně další text dokládá, že 
tomu tak dávno není i a právě ve zmiňovaných kognitivních vědách.  Na s. 11, 
v přehledu premis paradoxu fikce, se v druhém bodě objevuje „...co je 
zpodobňováno ve fikci, není reálné.“ a ono „co“ se pak v dalším textu 
opakovaně objevuje, převážně jako fikční postavy. V estetické práci a při 
„kontinentální“ estetické erudici by čtenář očekával rovněž a již minimálně od 
Herbarta onen základní prvek estetického objektu, kterým je vztah. Jsou vztahy 
mezi postavami, abychom stejně jako autorka zůstali u narativní fikce a to ještě 
převážně filmové, nereálné jen proto, že jsou postavy fiktivní? Absence 
uvažování relací, včetně relace recipienta k sobě samému jsou nejvážnějším 
deficitem jinak slušné práce.  Na s. 13 cituje autorka Radforda a tezi o plném 
vědomí fiktivnosti při sledování tentokrát divadelní inscenace, aby v témže 
odstavci charakterizovala jeho přístup jako „potlačení přesvědčení“ o fiktivnosti. 
Ne právě slučitelné požadavky. Na následující stránce je empatie ztotožněna 
s emocí, což je nesmysl. Na s. 22 se autorka dotýká problematiky recepce 
aktuálního dění v narativní fikci a vědomí o celku fikce. Zde by bylo na místě 



zmínit třeba Ricoeurovo rozlišení sledování a rozumění textu ( o to více, že ho 
využívají i analytičtí estetikové /N. Carroll/ při řešení příbuzného paradoxu 
„junk fiction“), stejně tak jako Mukařovského (na nějž se autorka explicitně 
odvolává) kumulaci významů v „kontextu“ jako typu celku v umění. Takto 
zůstává jen u narážky. Na s. 31 klasifikuje afektivní posuzování typu Nebezpečí 
či Útok (prostředkované RAS) jako nekognitivní, což implikuje silně reduktivní 
a pro adekvátní traktování emocí zhoubnou redukci kognice na logickou a 
konceptuální, tedy náhled, proti němuž v průběhu práce brojí. Pro autorku je 
dále „ukotvení vyhodnocení...do existenčních přesvědčení logickým vyústěním 
chápání emocí jako adaptačních mechanismů.“  Snadno najdeme názory (J. 
Monod), kde  taková inference neplatí. I u zvířat najdeme hru, třeba lvíčat, která 
je silně emocionálně zabarvena, je rozvojem adaptačních mechanismů a přitom 
jde pouze o fiktivní boj. Neboli a to platí pro celý text, role simulace, ač je 
v závěru zmíněna, a spolu s ní role imaginace, rovněž zmiňované, není plně 
využita. Pokud by tomu tak bylo, objevil by se most přes údajnou propast mezi 
realitou a fikcí a racionálnost např. strachu z budoucnosti, která přece není 
reálná a existující ve smyslu Radforda a spol., stejně tak by nebyl iracionální 
smutek při vzpomínce na zesnulé rodiče, kteří již neexistují.  Práci by rovněž 
prospělo ujasnění vztahu emocí a pozornosti, resp. posilování či inhibice fixace 
pozornosti. Na s. 34 se tak objevuje tvrzení,  že fakt fikčnosti je neustále 
v centru naší pozornosti při sledování fikčního narativu. Pokud bychom trvale 
umístili ohnisko pozornosti na fakt fikčnosti narativu,  těžko bychom dokázali 
jakýkoliv komplikovanější syžet chápat. V závěrečné části, věnované převážně 
Damasiovi, postrádám pro estetickou analýzu, která průběhu textu poněkud 
zeslábla, zásadní faktor „pociťování pocitů“ (feeling of feelings), implikující jak 
reflexi, tak narušení monolitického Já, které zjednodušující pohledy na vědomí a 
emoce implikují.

Celkově přes uvedené výhrady a některá nejasná místa (Peirce a 
Mukařovský o znaku) hodnotím práci jako zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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