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Abstrakt
Tato práce se zabývá problematikou biologických a kulturních determinant
ovlivňujících vnímání krásy. Snaží se zjistit, zda vnímání krásy u lidí má společný biologický
základ nebo zda je vnímání krásy čistě sociokulturním konstruktem – produktem dané
kultury. Z pohledu biologických determinant se zajímá o biologické procesy, které vnímání
krásy významně ovlivňují. V této souvislosti se jedná především o pravděpodobně vrozené,
evolucí vytvořené adaptace vnímání krásy, účinky kognitivních systémů mozku, ale také
neuronální koreláty, které v mozku zpracovávají vjemy krásných objektů. Z oblasti kulturní
determinant jsou představeny studie zdůrazňující kulturní odlišnosti ve vnímání krásy
v průběhu vývoje jednotlivých kultur a rovněž napříč kulturami.
Dále je předmětem zájmu této práce také estetické pojetí subjektivní a objektivní krásy
a s tím spojená koncepce krásy založené na matematických vztazích. V této souvislosti je
představena problematika možnosti sestrojení univerzálně krásných objektů založených na
předem daných matematických vztazích, a rovněž možnost exaktního měření krásy.
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koreláty, orbitofrontální kůra, průměrné obličeje, symetrické obličeje, femininní obličeje,
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Abstract
This thesis deals with problems of biological and cultural determinants influencing
perception of beauty. It attempts to find out if there is a common biological basis of
perception of beauty or if beauty represents merely a sociocultural construct – product of a
specific culture. With respect to biological determinants it concerns biological processes
significantly influencing perception of beauty. In this context, these processes include
probably innate evolutionary adaptations, effects of brain cognitive systems and neural
correlates processing perceptions of beautiful objects. In connection with cultural
determinants it presents studies emphasizing cross-cultural differences in perception of
beauty.
Further subject of the thesis is an aesthetic conception of subjective and objective
beauty and related concept of beauty based on mathematical relations. In this connection, the
creation of universally beautiful objects based on fixed mathematical rules as well as the
possibility of exact measurement of beauty are discussed.

Keywords
perception, beauty, determinants – biological, determinants – cultural, brain, neural correlates,
orbitofrontal cortex, average faces, symmetrical faces, feminine faces, masculine faces, scenic
beauty, animal beauty, cultural differences, decorating, beautification, skin bleaching,
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Úvod
Tématem této diplomové práce a jejím primárním předmětem je problematika vnímání
krásy se zaměřením na biologické a kulturní determinanty, které vnímání krásy ovlivňují. Na
krásu jakožto fenomén je možno nazírat z odlišných hledisek různých vědních oborů
(například filozofie, estetiky, psychologie, antropologie, neuroestetiky, evoluční biologie a
podobně) a její pojetí tak není zcela jednotné. Krása a její vznímání je tedy zajímavým
interdisciplinárním jevem, a z tohoto důvodu jsem se rozhodla věnovat se tomuto fenoménu
v rámci diplomové práce oboru kulturologie. V této souvislosti jsem se zaměřila na
kulturologické téma zabývající se střetem přírodního - biologického a kulturního, tedy
biologických a kulturních determinant, které mohou mít vliv na vjem krásy. Sekundárně se
tato práce zabývá také problematikou krásy z hlediska její potencionální matematické
podstaty a možné exaktní měřitelnosti.
Předně je nutno upozornit na skutečnost, že tato práce nepodává vyčerpávající přehled
všech možných způsobů vnímání krásy, včetně všech potenciálních objektů, které by jako
krásné mohly být vyhodnoceny. Zaměřuje se na vybrané aspekty spojené s problematikou
biologických a kulturních determinant, potažmo na vybrané aspekty související s tématikou
matematické podstaty krásy a její měřitelnosti. Důvodem je omezený rozsah diplomové práce,
ale také fakt, že odborná literatura se z výše uvedených hledisek problematice vnímání krásy
věnuje v rámci několika vybraných okruhů. U biologických determinant jednu poměrně
velkou oblast tvoří výzkum procesů probíhajících v lidském mozku při vjemu různých
estetických objektů. Druhá skupina studií je zaměřena na výzkum lidské fyzické atraktivity
s akcentem na atraktivitu tváří, v menší míře je pak věnována pozornost biologickým
základům vnímání krásy krajin a zvířat. V případě kulturních determinant jsou studie
zaměřeny na mezikulturní výzkum ženské atraktivity, popřípadě specifické způsoby zdobení a
zkrášlování těla a tváří. Jako další téma se v této souvislosti objevuje výzkum kulturních
odlišnosti při estetickém vnímání a hodnocení krajin. Literatura věnující se matematické
podstatě vnímání krásy je pak převážně zaměřena na analýzu vybraných matematických
vztahů zahrnující zlatý řez, Fibonacciho čísla, vitruviánská čísla, popřípadě fraktálovou
geometrii.
Vedle částí věnovaných úvodu a závěru je práce rozdělena do čtyř kapitol. Předmětem
první kapitoly je obecné vymezení pojmů krása a pojmů souvisejících. Druhá kapitola je
věnována biologickým determinantám vnímání krásy a zahrnuje poznatky týkající se funkcí
8

lidského mozku při zpracování estetických vjemů, dále také ostatní vybrané aspekty spojené s
biologickým základem vnímání krásy. Třetí kapitola se týká problematiky kulturních
determinant vnímání krásy, přitom nabízí několik pohledů na možné ovlivnění vnímání krásy
kulturou. Čtvrtá kapitola se zabývá tématem matematické podstaty krásy a možnosti její
měřitelnosti.
Cílem práce je tedy pokusit se nalézt odpovědi na následující otázky: Má vnímání
krásy základ spíše biologický nebo kulturní? Je možné, že biologické nebo kulturní procesy
vnímání krásy významně ovlivňují? A pokud ano, jakým způsobem? Jak vnímáme krásu? Co
se děje v našem mozku, pokud spatříme něco krásného? Je vnímání krásy u všech lidí stejné,
tedy existuje jakýsi univerzální základ vnímání krásy nebo se jedná o fenomén pravidelně
variující napříč jednotlivými kulturami? Je krása sama o sobě fenoménem univerzálním nebo
čistě subjektivním, přičemž je ukrytá v očích toho, kdo krásu vnímá? Lze krásu exaktně
změřit? A zpětně, je možné na základě ryze matematických pravidel krásný objekt vytvořit?
Jako metoda byla zvolena teoretická analýza, přičemž do této analýzy byly zahrnut y
poznatky vyplývající z dostupné literatury týkající se této tématiky, která obsahuje jak
odborné monografie, tak články uveřejněné v akademických a jiných odborných periodikách.
Co se týče stavu zkoumané problematiky, je nutno upozornit, že v rámci diplomových prací je
obdobná tématika zpracovávána spíše z pohledu biologických determinant ovlivňujících
vnímání krásy, a to především krásy lidských tváří. Tato témata jsou zpracována většinou
v rámci studijních oborů antropologie. V oblasti kulturních determinant vnímání krásy
obdobné práce chybí. U problematiky krásy jako matematického fenoménu nalezneme práce
především z oboru estetiky, případně matematiky.
V rámci chronologických přehledů tato diplomová práce zohledňuje významná díla
daných období (zejména kapitoly věnované vymezení základních pojmů a problematice
měřitelnosti krásy), kapitola věnovaná měřitelnosti krásy rovněž obsahuje nejnovější
poznatky vyplývající ze studií provedených v poslední době (zahrnující období let 2003 až
2013). V rámci zpracování kulturních a biologických determinant, byly použity zdroje
(monografie a články) reflektující období přibližně od osmdesátých let minulého století až do
roku 2013. Obecně je možno konstatovat, že počet provedených výzkumů týkajících se
biologických determinant vnímání krásy výrazně převyšuje počet studií zaměřených na
výzkum kulturních determinant vnímání krásy. Zatímco studie zabývající se biologickými
determinanty používají nejčastěji metodu experimentu, v oblasti kulturních determinant
vnímání krásy se vedle experimentů uplatňují v mnohem větší míře analýzy. Jak v případě
biologických, tak kulturních determinant tato práce seznamuje čtenáře s původními
9

hypotézami a myšlenkami získanými v těchto oblastech, a také s nejnovějšími poznatky
reflektujícími období přibližně tří až pěti let zpětně.
V oblasti biologických determinant vnímání krásy lze poukázat na práci Ishizu a
Zekiho (2011) týkající se problematiky výzkumu reakcí mozku na estetické podněty. Tato
studie přinesla zjištění, že zpracování a vyhodnocování estetických vjemů probíhá ve stejné
oblasti mozku, a to bez ohledu na druh estetických podnětů a bez ohledu na pohlaví, rasu
nebo národnost osob účastnících se experimentu. Metaforicky řečeno, podle spoluautora
studie Zekiho je krása nikoliv v očích toho, kdo se dívá, ale přímo v jeho mozku. Co se týče
dalších biologických základů vnímání krásy, nejnovější studie naznačují, že lidé v rámci
svých estetických preferencí upřednostňují tak zvané průměrné obličeje, tedy obličeje
počítačově upravené zprůměrováním několika fotografií původních obličejů (například
Komori, Kawamura & Ishihara, 2009), dále symetrické obličeje (například Zaidel &
Hessamian, 2010) a ženské obličeje vykazující výrazné ženské a juvenilní znaky (Fraccaro et
al., 2010). Naopak původní předpoklad, že mužské obličeje se zvýrazněnými maskulinními
znaky budou ženami preferovány více, se ukazuje jako nejednoznačný (Peters, Simmons &
Rhodes, 2008; Scott, Pound, Stephen, Clark & Penton-Voak, 2010). Zajímavá zjištění přináší
studie zaměřující na analýzu vlivu menstruačního cyklu na vnímanou atraktivitu žen a ženské
estetické preference. Nejnovější studie potvrzují původní předpoklad, že ženy v období
plodné fáze svého cyklu bývají hodnoceny jako atraktivnější (Puts et al., 2013), stejně tak, že
v tomto období preferují muže se zvýrazněnými maskulinními znaky (například Little, Jones
& DeBruine, 2008), a to i ve vztahu k různým obdobím života ženy, což bylo prokázáno
vůbec poprvé (Little et al., 2010). V posledních letech také přibývá výzkumů, které se
pokouší nalézt společný biologický základ vnímání krásy ohledně jiných objektů, než jsou
lidské tváře, jedná se zejména o výzkum estetických preferencí krajin (Falk & Balling, 2010)
a zvířat (Frynta et al., 2011).
V rámci výzkumu kulturních determinant vnímání krásy je pozornost věnována rovněž
fyzické atraktivitě, a to především ženské. Autoři studií se v této souvislosti zaměřují na
mezikulturní komparaci pojetí ženského těla a tváře v reklamách (De Cort, 2009; Frith, Shaw
& Cheng, 2005; Li, Min, Belk, Kimura & Bahl, 2008), dále pojetí ženské atraktivity
v lidových příbězích jednotlivých kultur (Gottschall, 2008). Vybrané aspekty vnímání krásy
jsou také reflektovány v článcích věnovaných mezikulturnímu výzkumu fenoménu bělení
kůže (De Cort, 2009; Li, Min, Belk, Kimura & Bahl, 2008), estetických preferencí štíhlosti a
tloušťky žen (Albers, 2010; Renzaho 2004; Reischer & Koo, 2004) nebo problematice
akomodace, tedy ovlivnění estetických preferencí jinou kulturou, v níž člověk určitou dobu
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pobývá (Staley & Zahn, 2011). Další významnou oblastí, která se zabývá mezikulturním
výzkumem vnímání krásy je problematika výzkumu estetických preferencí krajin a jejich
kulturní ovlivnění (Buijs, Elands & Langers, 2009).

V případě jednotlivých kulturních

odlišností ve vnímání krásy je nutno studovat rovněž jednotlivé práce zaměřené na dílčí téma,
například kulturní odlišnosti ve zdobení těla a zkrášlování (Oullette 2009; Schildkrout, 2004).
Co se týče matematických základů vnímání krásy, studie naznačují, že obrazce
založené na zvláštních matematických poměrech (například zlatém řezu) nejsou obecně
esteticky více preferovány než ostatní obrazce (McManus, Cook & Hunt, 2010), rovněž
nejnovější studie, která se zabývala otázkou, zda při percepci jednoduchých geometrických
obrazců existují kulturní odlišnosti, prokázala, že vnímání krásy těchto obrazců je
pravděpodobně univerzální, a nevyplývá z naučených kulturních procesů (McManus, Wen &
Wu, 2013). Také tvrzení některých autorů poukazující na možnost konstrukce univerzálně
krásných objektů (například tváří) pomocí matematických pravidel nebyla doposud
uspokojivě vědecky prokázána (například Holland, 2008).
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1

Vymezení pojmů krásy, krásna, vznešena a pojmů
souvisejících

1.1

Úvod
Předmětem této kapitoly je vymezení základních pojmů, které budou nadále v této

práci užity. Kromě pojmu krásy jsou popsány v rámci tohoto úvodního přehledu i pojmy
související, respektive pojmy, kterými se podrobněji budou zabývat kapitoly věnující se
tématice možnosti měření krásy, a rovněž biologickým determinantám vnímání krásy.
V druhé části této kapitoly je tento úvodní výklad doplněn stručným historickým exkurzem
sledujícím proměny vnímání krásy v jednotlivých kulturních obdobích.

1.2

Krása
Pojem krása představuje jeden ze základních pojmů estetiky a filozofie. Českému

slovu „krása“ anglicky odpovídá slovo „beauty“, německy „Schönheit“, francouzsky
„beauté“. Kupříkladu německý překlad slova „krása“ jazykově souvisí se slovy „zářit“,
„svítit“, „dívat se“ (Henckmann & Lotter, 1995, s. 108). České slovo „krása“ pochází
pravděpodobně z původních slovanských slov „krasa“, „krasn“ vyjadřující červenou, červeň.
Lze rovněž připomenout středověké sloveso „krasiti“, což znamená „jednat po dobrém“.
Slovo „krása“ a slova od něj odvozená jsou však původem novočeská a svůj původní
staroslovanský význam již nemají (Henckmann &Lotter, 1995, s. 108).
Krása jakožto fenomén bývá tradičně spojována s estetikou, filozofickou disciplínou
vzniklou koncem osmnáctého století. Je zřejmé, že estetika se krásou zabývá, nejedná se však
o jediný předmět jejího zájmu – vedle krásy, kterou estetika nazývá kategorií, tedy obecným
pojmem, se zabývá také jinými kategoriemi, jako je například ošklivost, vznešeno, komično
nebo tragično (Zuska, 2001; Souriau, 1994). I když ohledně předmětu estetiky panuje od dob
jejího založení spor mezi jednotlivými názorovými skupinami estetiků, většina z nich se
shoduje na přesvědčení, že omezovat estetiku pouze na sféru krásna by bylo nesprávné. 1
Krása a její vnímání je předmětem zkoumání i jiných disciplín, a to především teorie umění,
psychologie, sociologie, z přírodních věd pak biologie, antropologie, neurověd a podobně.

1

Například Adorno (1997) a dále například Henckmann a Lotter (1995) v Estetickém slovníku uvádí vlastní
definici estetiky jako „nauky o veškerých estetických jevech, přírodních i společenských, uměleckých i
mimouměleckých, objektivních i subjektivních, pozitivních i negativních.“.
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V oblasti estetiky je tedy krása uváděna jako její základní kategorie, zároveň bývá také
označována jako estetická hodnota (Souriau, 1994). Krásu jako hodnotu a zároveň kategorii
estetiky předkládá ve své knize Jiří Vaněk (Vaněk, 2009).
Na Platónovu věčnou otázku „Co je to krása?“ Vlastimil Zuska redukuje počet
možných odpovědí na několik základních, a to z pohledu dějin estetického myšlení. Krása je
tak buď objektivní vlastností nějakého objektu, nebo objekt působí tak, že sám odkazuje na
něco vyššího, co je „za“ tímto předmětem, co jej přesahuje, ať už se jedná o ideál, univerzální
hodnotu nebo pravdu (Zuska, 2001). Dále je možné, že je krása pouze subjektivním
výsledkem činnosti lidské psychiky a vědomí, tedy že krása je vždy v počitku toho, kdo
objekt vnímá. Krása může být také naplněním funkce „být krásným“, toto naplnění vnímatel
pozná podle svých reakcí - například na základě libých pocitů nebo vyvoláním silných
emocí. Konečně, krása je podle soudobé teorie považována za hodnotu, případně terciální
kvalitu vnímaného objektu. (Zuska, 2001).
Jiný výčet odpovědí na tuto otázku nabízí Souriau. Ve svém díle Encyklopedie
estetiky, poukazuje na tendence některých estetiků krásu definovat normativně, a tedy založit
vlastní estetický systém. Podle Souria je toho dobrým příkladem, kompilátem těchto pokusů,
jak krásu definovat, práce autorů Ogdena, Richardse a Woodse s názvem Základy estetiky
(Foundantions of Aesthetics) z roku 1922, ve které tito vyjmenovali celkem šestnáct tehdy
známých definic krásy. Jednalo se o následující: „1. to, co má kvalitu krásna, 2. to, co má
specifickou formu, 3. to, co dobře napodobuje přírodu, 4. to, co je výsledkem úspěšného
využití nějakého prostředku (média), 5. to, co je dílem génia, 6. to, co objevuje pravdu, duch
přírody, ideál, svět, typičnost 7. to, co vytváří iluzi, 8. to, co vede k žádoucím sociálním
efektům, 9. to, co je výrazné, 10. to, co je příčinou radosti, 11. to co vyvolává emoce, 12. to,
co vyvolává specifickou emoci, 13. to, co implikuje proces sympatické imaginace: empatie,
Einfühling, vcítění, 14. to, co zvyšuje životní sílu, vitalitu, 15. to, co zprostředkuje kontakt
s mimořádnými osobnostmi, 16. to, co vede k synestézii“. (Souriau, 1994, s. 488) K tomuto
výčtu Souriau přidává další své postřehy: Krása může být formulována jako „nádhera
pravdy“ (definice připisovaná Platónovi V. Cousinem), „Krásno spočívá ve velikosti spojené
s řádem.“, tedy formulace z Aristotelovy Poetiky, Souriau připomíná i Goethovu proklamaci
o tom, že „Krása není konec, ale výsledek procesu a přirozeného dění“. Na závěr připojuje i
vlastní definici krásy jako „zřetelné dokonalosti“, a dále jako „samozřejmosti umění“.
(Souriau, 1994, s. 488).
Výstižný způsob vymezení pojmu krása nalezneme v knize Františka Koukolíka
Sociální mozek, a to v obecném závěru ke kapitole věnované neuronálním korelátům
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estetického rozhodování. Doposud uvažované koncepce krásy Koukolík rozděluje do dvou
základních skupin: Prvním hlediskem je pojetí krásy jakožto objektivní vlastnosti objektů,
jako věčné a univerzální, která existuje nezávisle na těchto objektech a která se v těchto
objektech pouze odráží, respektive zjevuje. Toto pojetí má svůj původ v období klasické
řecké estetiky, konkrétně v myšlení Pythagora (kolem roku 570 př. n. l.) a Platóna (427/428
př. n. l. až 348/347 př. n.l) (Koukolík, 2006). Tato koncepce byla po staletí přejímána nejen
mezi filozofy, ale také umělci nebo přírodovědci (podrobněji kapitola věnovaná měření
krásy). Druhé hledisko představuje krásu jako ryze subjektivní vlastnost, tedy to, co přisuzuje
vnímatel objektu svého vnímání. Objekty tedy samy o sobě nejsou ani krásné, ani nekrásné.
Původními představiteli této koncepce byli David Hume (1711 až 1776) a Immanuel Kant
(1724 až 1804) (Koukolík, 2006).
Obecně lze konstatovat, že univerzální definice krásy není možná, už proto, že se
jedná o natolik abstraktní a zároveň ryze subjektivní pojem, že jej není možno pregnantně
vyjádřit. Důkazem toho jsou výše uvedené přehledy pokusů krásu definovat, žádný z nich
však plně nezahrnuje všechny myslitelné podoby krásy, respektive myslitelné způsoby a
možnosti jejího vnímání. Pokusme se tedy spíše než o definici, o velmi obecnou
charakteristiku krásy. Krása je obecně vnímána jako pozitivní hodnota, je spojována se stavy
pocitů něčeho příjemného, libého. Krásné je to, co se oproti ostatním objektům vymyká, a tím
přitahuje naši pozornost, jedná se tedy z naší strany o objekty svým způsobem výjimečné,
které stojí za to vnímat. Krása obvykle přináší člověku, který momentálně prožívá něco
krásného, povznášející pocit, který vnímá jako jedinečný a uvědomuje si jeho specifičnost
oproti jiným, běžným pocitům, které každodenně zažívá. Na otázku, zda něco shledáváme
krásným, obvykle umíme odpovědět kladně nebo záporně, avšak na otázku „Proč “? většina
lidí přesně odpovědět neumí. Stejně tak je člověk schopen uznat význam nebo pozitivní
hodnotu nějakého objektu a zároveň přiznat, že se mu tento objekt krásný nejeví, ačkoli sám
neví proč. Existují výtvarná díla, přírodní skvosty, geometrické obrazce, hudební kompozice
nebo tváře lidí, u kterých panuje většinová shoda, o tom, že jsou krásné. Přesto se pokaždé
mohou vyskytnout lidé, kteří budou tvrdit, že jim krásné nepřipadají. Z toho tedy vyplývá, že
krása není univerzální vlastností všech potencionálně krásných objektů, na druhou stranu je
možné, že tyto objekty jsou vybaveny určitými znaky, které je předurčují k tomu, že budou
s vysokou pravděpodobností jako krásné hodnoceny – tedy, že existuje určitá „tendence ke
kráse“. Četné odchylky od statisticky nebo obecně uznávaného modelu něčeho krásného pak
mohou být vysvětleny subjektivními biologickými determinanty, potažmo kulturními, ale též
sociálními determinanty.
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1.3

Krásno
Pojmy krása a krásno se zdají býti totožné. Někteří autoři je upravují společně na

jednom místě publikace - například Henkckman a Lotter v Estetickém slovníku, nicméně
k objasnění těchto pojmů doplňují poznámku o tom, že česká estetika v průběhu svého vývoje
počala rozlišovat mezi pojmy krása, kdy tento pojem chápala v konkrétním smyslu, a krásna,
v abstraktnějším smyslu (Henckmann & Lotter, 1995). Étienne Souriau ve své Encyklopedii
estetiky vyhrazuje samostatné heslo pro pojem krása a samostatné heslo pro pojem
krásný/krásno, přičemž ale tyto pojmy ve výkladu soustavně zaměňuje (Souriau, 1994).
Je zřejmé, že tyto pojmy jsou většinou estetiků pojímány shodně, jsou různým způsobem
zaměňovány, a to i v oblasti české estetiky (například Zuska, 2001, s. 81; Stibral, 2005, s. 68;
Vaněk, 2009, s. 13). Rovněž tedy i v této práci budou oba pojmy používány pro tentýž
význam estetické libosti.

1.4

Vznešeno
Pojem vznešeno představuje vedle pojmu krása další estetickou kategorii, kterou se

estetika zabývá.

Tento pojem se poprvé objevuje v pojednání, jehož autorství je mylně

přisuzováno Longinovi (Volek, 1985, autor je označen jako Pseudo-Longinus), s názvem O
vznešenu (přibližně 1. století n. l.). Tento spis vešel ve známost především v sedmnáctém
století, a to prostřednictvím anglického překladu J. Halla a francouzského překladu N.
Boileaua, o jehož díle bude pojednáno níže. Umberto Eco poukazuje na autorovu hlavní
myšlenku tohoto díla, totiž, že vznešeno vyžaduje určitou pozornost a citovou účast jak
vnímatele díla, tak toho, kdo dílo tvoří (Eco, 2005). Vznešeno tedy uvádí člověka v úžas až
v extázi, povznáší jej (Volek, 1985), vzniká jako účinek umění, přičemž autor tohoto spisu
nepředpokládá, že by umění existovalo jako přirozený jev (Eco, 2005).
Další osobností, která se tímto pojmem zabývala, byl Nicolas Boileau Despréaux
(1636 až 1711), francouzský kritik, spisovatel a básník. Boileau ve spise L’art poétique z roku
1674 klade vznešeno a krásno na stejnou úroveň, tedy to co je krásné, je také vznešené,
přičemž vznešené vykazuje znaky jednoduchosti, prostoty a přirozenosti. Přirozenost však
Boileau chápe jiným způsobem než například Rousseau, jedná se o přirozenost ovládnutou
morálkou, kázní a řádem (Volek, 1985).
Podrobné rozpracování pojmu vznešeno nalezneme až v 18. století, konkrétně
v pracech Edmunda Burkeho a Immanuela Kanta.
Edmund Burke, anglo-irský politik a filozof (1730 až 1797) se tomuto pojmu věnuje
v díle s názvem O vkusu, vznešeném a krásném z roku 1756. Burke pracuje s pojmem
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vznešeno jako se samostatnou estetickou kategorií, kterou klade vedle kategorie krásy,
přičemž tyto kategorie chápe jako protiklady, které se pokouší od sebe odlišit (Burke, 1981).
Za zdroj krásného považuje především to, co vykazuje nikoliv symetrii, ale rozmanitost,
malost, hladkost, plynulé přechody, jasnost barvy, půvab a dále to, co může být předmětem
lásky. Oproti tomu, vznešeno je spojeno s velkými rozměry, temnotou, nekonečnem, náhlým
přerušením a kontrasty, temnými barvami, neočekávatelností, ale také nádherou (Burke, 1981
s. 57 až 84, s. 85 až 111). Vznešeno tak pochází z toho, co je schopno vyvolat zhrození,
vedlejšími účinky vznešeného jsou pak obdiv, úcta a vážnost; je nejsilnějším pohnutím, jaké
může naše mysl prožívat (Burke, 1981, s. 43, s. 57). Subjekt, který objekty vykazující
vznešenost vnímá, si pak uvědomuje onen rozpor mezi vlastní nicotností a velikostí
vznešeného, což u něj vyvolává mlčení a pocity prázdnoty, osamění (také Volek, 1985).
Immanuel Kant (1724 až 1804) předestřel analýzu vznešena v díle Kritika soudnosti
z roku 1790. Podle Kanta je krása to, co se líbí bez zájmu, tedy to, co se líbí v pouhém
posouzení (ne prostřednictvím smyslového počitku), jinými slovy věci se nám zdají býti
krásné samy pro sebe (samy o sobě), nikoliv pro jejich praktický účel. Vznešeno je to, co se
líbí v důsledku odporu proti zájmu smyslů (Vaněk, 2009). Vznešenost je tedy „smyslovostí
směřující k nadsmyslovému, libostí vyvolaná odporem, vzporou proti zájmu smyslů, pocitem
nedosažitelnosti přírody…Vznešené je to, co působí vznosně, velkolepě, výsostně.“ (Vaněk,
2009, s. 15). Eco poukazuje na Kantovo základní rozlišování dvojí vznešenosti – matematické
(například pozorování nebe plného hvězd) a dynamické (pozorování bouře) (Eco, 2005). Je
zřejmé, že Kant sám čerpal příklady pro svou argumentaci o vznešenosti především z oblasti
přírody. (Imannuel Kant, 1975). Prožitek vznešena pak sebou nese jistý pocit nadřezenosti –
tím, že například pozorujeme něco, co svou velkolepostí a mohutností zřejmě přesahuje naše
síly a možnosti, uvědomujeme si svou malost, ale zároveň se tímto procesem povznášíme,
kdy proti naší mravní síle přírodní živly nemohou nic (Eco, 2005; Vaněk, 2009). Tato
základní Kantova koncepce pak byla rozpracována dalšími filozofy, například Friedrichem
Schellingem, Friedrichem Schillerem nebo Hegelem.
V oblasti psychologické estetiky se například u Theodora Lippse a Johanna Volkeita
můžeme setkat s pojetím vznešena jako „vcítěním se“, tedy jako projekcí estetického citu do
předmětu estetického vnímání. (Henckmann Lotter, 1995).
Vlastimil Zuska pak zdůrazňuje rozdílnost krásy a vznešena ve smyslu statického a
dynamického, harmonického a disharmonického, kdy krása je připodobňována k fyzikálnímu
termínu „stojaté vlny“. Člověk, který krásu prožívá na základě souznění jeho mysli a krásného
předmětu, si tento prožitek uvědomuje, a nachází se ve stavu „zastavené přítomnosti“. Při
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prožitku vznešena naopak dochází k disharmonii mysli člověka a předmětu; člověk se totiž
snaží vyrovnat s momentem údivu či překvapení, a snaží se pochopit probíhající situaci, kdy
dochází k překročení jeho dosavadních zkušeností. Člověk nepociťuje tedy něco, co by se
dalo přirovnat ke „stojaté vlně“, ale přímo příval vlnobití – „tsunami“. (Zuska, 2001, s. 85).

1.5

Ošklivost
Podle Henckmanna a Lottera představuje ošklivost veškeré negativní jevy, které se

projevují v různých oblastech – tedy typicky nejen v umění, ale také v přírodě, u zvířat, u lidí,
v oblasti politiky nebo morálky (Henckmann, Lotter, 1995). Je zřejmé, že podobně, jako
tomu bylo u pojmů krása, respektive krásno, i v tomto případě nebude jednotná definice
tohoto pojmu možná. Nevystačíme si totiž s pouhou negací pojmu krása, tak, že dovodíme, že
ošklivé je to, co není krásné. Jak správně uvádí Souriau, to, co není krásné, nemusí nutně být
ošklivé, ale může být toliko méně krásné, obyčejné, průměrné. Z toho tedy plyne, že absence
krásy nečiní objekt ošklivým (Souriau, 1994).
Co tedy činí objekt ošklivým? Různí estetikové se v různých obdobích pokoušeli
vyjádřit základní charakteristiky ošklivosti zejména v podobě nedostatku formy, tvaru,
souladu, dále ve slabosti, křehkosti, úpadku, zvrácenosti, odpornosti, neslušnosti, necudnosti,
ohyzdnosti, hrůze, děsivosti a podobně. Eco k podobným výčtům dodává, že zatímco krásno
je spojováno s charakteristikami odpovídající Kantovu „zalíbení bez jakéhokoliv zájmu“, pro
charakteristiky ošklivosti jsou společné silně negativní emoce odporu a nevole. (Eco, 2007).
Můžeme si však povšimnout, že v souvislosti s výše uvedenou charakteristikou vznešena, i
v oblasti charakteristiky ošklivosti nalezneme shodné emoce, které v člověku budí jak
ošklivost, tak vznešenost (například děs, hrůza, temnota a podobně).
Eco poukazuje na relativnost ošklivosti v jednotlivých dobách a kulturách, nicméně
jako zásadní zdůrazňuje myšlenku vyslovenou Nietzschem, o tom, že ošklivost je určitá
degenerace krásného (druhu), tedy to, co člověk nenávidí. Nietzscheho příklad dle Eca
sděluje, že ošklivost, stejně jako krása jsou vymezeny vždy ve vztahu ke „specifickému“
vzoru (Eco, 2007).
Pro účely své práce Eco navrhuje rozlišovat tři základní podoby ošklivosti, které lze
využít i jako nejvýstižnější shrnutí většiny doposud vypracovaných pojetí ošklivosti, a
zároveň jako obecné východisko pro jeho charakteristiku: 1. projevy ošklivosti o sobě, 2.
projevy ošklivosti formální, 3. umělecké znázornění obou předchozích. Ošklivost sama o sobě
představuje něco apriorně odporného pro naše smysly (například, mrtvola, rozkládající se
zdechlina, exkrement, hnijící ovoce, hmyz). Ošklivost formální představuje „nerovnováhu ve
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vyváženém vztahu mezi jednotlivými částmi celku.“ (Eco, 2007, s. 19). Jde o případy, které lze
patrně nejlépe ilustrovat na tělesném vzhledu člověka, kdy ošklivost vzbuzuje například jen
několik málo zubů v bezzubých ústech, chybějící končetiny nebo jejich části a podobně. (Eco,
2007). U uměleckého znázornění obou předchozích se pak dostáváme k četným estetickým
teoriím (zejména Aristoteles, Lessing, Boileau, Rosenkranz), které se zabývaly tím, zda
ošklivost zachycená v uměleckém díle, může působit ošklivě, neboť existují jistě umělecká
díla - například obrazy, o kterých můžeme konstatovat, že jsou krásné, byť zpodobňují
ošklivou osobu, bytost nebo výjev. Jiné obrazy zase zobrazují ošklivost tak precizně a
dokonale, že tyto obrazy samy vzbuzují odpor, hrůzu a děs, jejich provedení je tedy dokonalé
– můžeme je patrně ohodnotit rovněž jako krásné. Jinými slovy se zde naplňuje odvěký spor
ohledně toho, zda umělecké dílo může být ošklivé (zobrazujíce objekt ošklivý nebo krásný), a
zda může být krásné, i když zobrazuje něco ošklivého.
Lze tedy shrnout, že ošklivost podobně jako krása je estetickou kategorií veskrze
subjektivní, rovněž determinovaná kulturně, popřípadě sociálně, do určité míry také
biologicky (především apriorní ošklivost sama o sobě – viz výše rozdělení dle Eca). Ohledně
vztahu krásy a ošklivosti je možno souhlasit s tezí Jiřího Vaňka, že ošklivé jsme schopni
posoudit jen tehdy, pokud máme povědomí o tom, co je krásné (Vaněk, 2009). Opačný názor,
tedy, že krása vzniká z toho, co je ošklivé zastává například Adorno (1997).

1.6

Harmonie
Harmonie, podobně jako například symetrie, byla od počátku evropské estetiky

s krásou tradičně spojována. Tento výklad bude omezen na přehled hlavních pojetí harmonie,
v průběhu dějin. Podrobnější popis vybraných koncepcí je pak obsažen v kapitole
věnované měřitelnosti krásy.
Tento pojem pochází z řeckého slova harmoniá (svornost), což původně znamenalo
způsob uspořádání materiálních prvků nějakého objektu. Až později získává tento pojem
význam estetický, který představuje vztah různých prvků k celku, a to tak, že jejich
vzájemným souladným působením vzniká dokonalý celek (Souriau, 1994). Historicky se tento
pojem vyvinul ve sféře hudební, a to díky pythagorejcům, kteří zkoumali vztah mezi tónem
libým pro lidské ucho a délkou, respektive tloušťkou struny, která jej vyluzuje. Pythagoras
(narozen kolem roku 570 př. n l.) a jeho žáci tak položili základ první hudební teorie
v dějinách umění (Souriau, 1994), když zjistili, že tóny, které jsou příjemné na poslech, lze
získat z číselných poměrů délek strun, přičemž číselnými poměry lze získat i tóny z tónů.
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Jelikož pythagorejci považovali za základ všeho bytí číslo a věřili, že svět je vystaven
na základě čísel, respektive číselných vztahů, získala takto objevená hudební harmonie tónů
další významy.
Především se jedná o známou „harmonii sfér“, pythagorejskou koncepci existence
světa, respektive celého kosmu založeného na číselných vztazích – vzdáleností jednotlivých
planet od ohně ve středu, kdy při obíhání tyto planety vydávají tóny, které však lidé nemohou
zaslechnout. Tuto koncepci přejal také Platón (427/428 př. n. l. až 348/347 př. n. l.), skrze něj
pak tato představa přetrvávala v období středověku, ale také v renesanci, jako tak zvaná
„světová harmonie“, tedy harmonie jakožto imanentní vlastnost krásna, věčná a totožná
s ideou Boha (Souriau, 1994).
Další významem, který je tomuto pojmu přikládán, je soulad mezi mikrokosmem a
makrokosmem. Tento význam pochází patrně z Platónovy koncepce, přičemž se tato
představa rozvíjela především v období středověku, kdy lidské tělo bylo chápáno jakožto
zázrak božího stvoření, přičemž celý člověk byl napodobeninou velkého vesmíru, tedy
mikrokosmem, a naopak celý svět – vesmír byl velkým živočichem, jako by člověkem makrokosmem (Eco, 2005).
Konečně, harmonie může mít také význam ve vztahu k duši člověka. Toto pojetí
pochází z platónské koncepce harmonie v lidské duši a jejímu vztahu k tělu (Henckmann &
Lotter, 1995), kdy Platón zdůrazňoval nutnost existence harmonických proporcí v duši, neboť
si plně uvědomoval rozpor mezi krásnou, dobrou duší jeho učitele Sokrata a jeho tělesným
zjevem. I když převážnou část období starověké filozofie ovládala kalokagathía – představa,
že člověk by měl být krásný duchem i tělem, v platónské filozofii krása duše nakonec
převážila nad krásou těla (Vaněk, 2009). Na tuto představu pak navázaly některé novověké
koncepce, kdy například ošklivost duše byla přirovnávána ke špatně laděnému hudebnímu
nástroji (Souriau, 1994).
V souvislosti s vymaněním estetiky z filozofie a jejím osamostatněním se coby
humanitní vědy, se předmětem zájmu estetiků stala harmonie pouze v oblasti krásy přírody a
umění, tedy zbývající kategorie estetiky jako vznešeno, komično nebo tragično byly
vyloučeny. V oblasti harmonie umění se přitom upřednostňoval čistý klasický ideál, moderní
umění se tak mohlo od principů harmonie odpoutat, aniž by přestávalo být uměleckým.
(Henckmann & Lotter, 1995). K tomuto procesu rovněž Vaněk dodává, že současné
postmoderní umění oproti klasickému pojetí vidí krásu v disharmonii a tradiční koncepci
harmonie odmítá jako něco totalizujícího, s tím, že upřednostňuje výrazovou jedinečnost
prvků (Vaněk, 2009).
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1.7

Symetrie
Jak už bylo uvedeno výše, i tento pojem bývá obvykle s krásou spojován, a to často

vedle pojmu harmonie. Symetrie má svůj původ v řeckém slově symmetria, což znamená
souměrnost. Má se jednat o stejný, respektive stejnoměrný, též zrcadlový poměr velikostí
nebo forem částí celku (Henckmann & Lotter, 1995). Konkrétním přístupům a osobnostem,
které se tímto pojmem zabývaly, bude věnováno pojednání v kapitole týkající se měřitelnosti
krásy. Rovněž estetické preference týkající se symetrických tváří budou podrobně rozebrány
v kapitole věnované biologickým determinantům vnímání krásy.
Podle Eca má symetrie svůj původ právě v harmonii jako rovnováze mezi dvěma
protiklady. Tato představa harmonie vychází z filozofie Hérakleita z Efesu (540 až 480 př. n.
l.) a do svého učení jej postupně přejali také pozdější Pythagorovi žáci. Ve vizuálním umění
vystupuje právě v podobě symetrie - například četné řecké sochy z období šestého století před
naším letopočtem vykazují znaky této symetrie tím způsobem, že se u nich vyskytuje
zrcadlově stejné provedení očí, vlasů, řasení roucha, rozmístění končetin a podobně. Jejich
tělo však ve výsledku působí příliš strnule (Eco, 2005). Tento koncept sochařství narušil až
Polykleitos (2. polovina 5. stol. až počátek 4. stol. př. n. l.) svým kánonem, který se měl
v klasickém řeckém sochařství projevovat tak, že krásná socha neměla být vystavěna pouze
na základě rovnováhy dvou prvků, ale měly být zohledněny také její proporce, to jest
vzájemné vztahy mezi jejími částmi, respektive vztahy mezi jednotlivými částmi lidského
těla, aby výsledek působil vizuálně co nejlépe (Eco, 2005). Na toto pojetí pak navázal ve
svém díle římský architekt Vitruvius (1. stol. n. l.), který si klasického řeckého umění velmi
cenil a k původní Polykleitově symetrii doplnil ještě požadavek eurytmie2, tedy aby socha,
potažmo architektonická díla odpovídala zrakovým potřebám diváka, který si tato umělecká
díla prohlíží.
Zatímco tedy harmonie představuje pojem obecnější, týkající se souladného upřádání
prvků nějakého objektu, kdy tento pojem může být vztažen nejen na oblast uměleckou, ale
také na oblast přírody či uspořádání kosmu, pojem symetrie úžeji vymezuje harmonický
princip uspořádání prvků v celku tak, že stanoví, jak tyto prvky mají vypadat, jaké mají mít
vlastnosti. Symetrie je proto využívána především ve vizuální oblasti umělecké (architektura,
sochařství, malba), v nevizuální oblasti lze jako příklady uvést některé postupy při vytváření
veršů nebo strukturách vět (tak zvaný chiasmus) (Souriau, 1994).

2

Původní význam slova eurytmie však představuje správný, pravidelný rytmus, který se projevuje především v
poezii, řečnictví a tanci.
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1.8

Proporce
Estetický slovník řadí tento pojem vedle harmonie, symetrie a rytmu mezi základní

formální zákony krásy. Tento pojem pochází z latinského slova proportio vyjadřující
úměrnost nebo poměr (Henckmann&Lotter, 1995).
Definice tohoto pojmu ve značné míře připomíná pojem harmonie. Podle Souria jde o
vztah mezi srovnávanými velikostmi, v užším slova smyslu pak znamená vztah mezi všemi
částmi celku nebo jen mezi některými částmi celku (Souriau, 1994). Zatímco tedy u harmonie
se jedná o vztah celku a jeho částí, kdy podstatou harmonie je dosáhnout toho, aby jednotlivé
části přispěly k výslednému celku, který bude vnímán jako esteticky libý a dokonalý, u
proporce se jedná pouze o vztah mezi částmi celku, přičemž zde mizí ona kvalitativní, tedy
estetická stránka věci a zůstává pouze kvantitativní. Od symetrie se liší zejména tím, že se
nezakládá na racionálním poměru (tedy na přesných číselných hodnotách, patrně je více
podřízena subjektivnímu vjemu toho, kdo objekt založený na určitém poměru proporcí
vnímá), i když v dějinách estetického myšlení se můžeme setkat s pokusy proporce určitým
způsobem převádět na jednotná matematická pravidla (také Henckmann & Lotter, 1995).
Z perspektivy evropské estetiky je práce s proporcemi díla známa již od dob antiky,
kdy se v období klasického Řecka ujaly kánony, tedy soubory závazných pravidel pro tu či
onu oblast umělecké sféry. Jak již bylo naznačeno, v oblasti sochařství, potažmo architektury
se stal známý kánon Polykleitův, převzatý, a dále rozpracovaný římským architektem
Vitruviem. Středověké křesťanské vnímání proporcí bylo v souvislosti s přetrvávající
pythagorejsko-platónskou tradicí založeno na mystice čísel, přičemž výklad jejich symboliky,
směřoval k závěru, že veškeré matematické vztahy v přírodě i umění jsou výsledkem záměru
božího a směřují k božské kráse. Objevení starověkých spisů spolu s obnovením zájmu o
antickou filozofii a architekturu v období renesance pak dovedly ke studiu proporcí takové
osobnosti, jakými byli Leon Battista Alberti (1404 až 1472) nebo Albrecht Dürer (1471 až
1528). Další studium proporcí pak nalezlo odezvu až v dílech osvíceneckých filozofů.
V tomto ohledu se dále jako zvláště významné jeví století devatenácté, a to díky vzniku
experimentální estetiky, která se pokoušela univerzální líbivost vybraných poměrů
v objektech prokázat vědecky, tedy pomocí pokusů a různých metod v rámci nich užitých. Ve
dvacátém století, lze užití vybraných poměrů sledovat jak v dílech některých umělců, tak
v oblasti vědeckých experimentů převážně psychologických, později z oblasti neurověd.
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1.9

Historický přehled vnímání krásy - prizma evropské kultury
Vedle vymezení základních pojmů, které budou v této práci používány, je vhodné

rovněž provést stručný historický exkurz věnovaný vnímání krásy v jednotlivých historickokulturních epochách. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se jedná o přehled vnímání
krásy skrze hledisko evropské kultury. Toto shrnutí tedy nemá ambice býti výlučně
přehledem dějin umění v jednotlivých obdobích, ani souhrnem dějin estetiky či filozofe.
Záměrem je poskytnout spíše stručné vystihnutí a popsání základních atributů vnímání krásy
proměňující se v příslušných kulturních obdobích.

1.9.1 Starověk
V období starověku je s ohledem na perspektivu dějin evropské kultury nutno zmínit
estetické preference období antiky, tedy především ideály krásy starověkého Řecka a Říma.
Co se týče estetických názorů Řeků předklasického a klasického období, jejich pojetí krásy
bylo daleko širší, než jak je tomu dnes. Krása, řecky kalón, představovala původně nejen to,
co je krásné pro naše smysly, nýbrž zahrnovala také vybrané pozitivní charakterové vlastnosti
člověka, a rovněž pojmy jako spravedlnost, vhodnost nebo míru. Vnímání krásy tak bylo
spojeno spíše s hodnotami etickými, než estetickými (Tatarkiewicz, 1985). Postupem času se
toto široké pojetí zúžilo na čistě estetický pojem krásy, který Řekové užívali v jednotlivých
oblastech své kultury pod různými názvy. V oblasti poezie se často používal pojem půvab,
v hymnech se hovořilo o harmonii, ve vizuálních uměních se prosazovala symetrie, v oblasti
řečnictví pak eurytmie. Tyto pojmy se rovněž staly předmětem rozprav mnoha filozofů
(Tatarkiewicz, 1985).
V klasickém období vývoje Řecka, tj. v 5. až 4. století př. n. l. se rozvíjí především
ideál kalokagathie, tedy harmonie těla i ducha, hovoříme také o souladu krásy formy a
laskavosti ducha, přičemž toto pojetí je možno nalézt především v oblasti sochařství a poezie
(Eco, 2005). Řekové tohoto období spojují krásu s matematickými vztahy, jelikož jsou
přesvědčeni, že vše je vystavěno na číslech, ať už jde o vesmír, svět, přírodu nebo lidi.
Zároveň jsou preferovány matematické vztahy jednoduché, v oblasti čísel tedy čísla celá,
popřípadě racionální, v oblasti geometrie jednoduché geometrické obrazce. Tato představa
(spojená především s pythagorejsko-platónskou filozofií) se projevuje také v oblasti umění,
kde se uplatňují určité soubory závazných pravidel určené umělcům (soubory závazných
forem) – v oblasti výtvarných umění kánon, v oblasti hudby pak nomos. Tato pravidla
výstavby uměleckých děl jsou založena na číselných mírách nebo počtech, přičemž se vychází
z předpokladu, že pokud se tyto vztahy přirozeně vyskytují v přírodě, umění musí tyto vztahy
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reflektovat a absorbovat tak, aby výsledné umělecké dílo bylo krásné (je zde tedy předpoklad
určité objektivní krásy skryté v číslech). Je však nutno podotknout, že Řekové, alespoň co se
umění týče, tato matematická pravidla nedodržovali bezvýhradně, ale upřednostňovali také
subjektivní hledisko, tedy perspektivu diváka. Stavby, stejně jako sochy pak upravovali tak,
aby výsledný vizuální vjem diváka byl co nepříjemnější a nejpřirozenější (viz výše také kánon
Polykleitův, koncepce Vitruviova). V souvislosti se soudobou koncepcí krásy založené na
číslech se jak v oblasti umění, tak filozofie rozvíjí pojmy blíže popsané výše, to jest symetrie,
harmonie, proporce, dále eurytmie, úměrnost, řád a podobně. V oblasti filozofie převládá
výklad krásy založený na matematických vztazích, a to především u pythagorejců, následně
také v pojednáních Platóna (427/428 př. n. l. až 348/347 př. n. l.). Další myšlenkový proud
nalezneme u sofistů v podobě subjektivistické filozofie a v teorii Sokrata (469 až 399 př. n. l.)
o kráse věcí spočívající v přiměřenosti účelu, ke kterému mají sloužit. V oblasti vztahu
fyzické krásy a krásy duše se rozvíjí dvě základní koncepce: pythagorejská koncepce krásy
jako absolutní a sofistická koncepce jakožto relativní. (Tatarkiewicz, 1985). Platón přichází
s koncepcí věčné objektivní krásy – záře, která je v jednotlivých objektech vyjádřena jen
náhodně a je na těchto objektech zcela nezávislá. Platónův žák Aristoteles (384 až 322 př. n.
l.) tvrdí, že krása je podmíněna proporcionalitou, řádem, správnou strukturou, ale také
možností zmocnit se krásného předmětu pohledem nebo pamětí, tedy přiklání se
k subjektivistickému pojetí krásy (Tatarkiewicz, 1985).
Co se týče vnímání krásy přírody, lze konstatovat, že klasičtí Řekové této sféře
nevěnovali zvýšený zájem. Jejich estetické preference směřovaly k člověku a umění,
zobrazovaní živé či neživé přírody v umění, včetně krajiny bylo jen okrajovou záležitostí
(Stibral, 2006).
V období helenismu a římském období (tj. 3. století př. n. l. až 3. století n. l.) se s
názory na krásu a její interpretaci setkáme v mnohem menším měřítku, než jak tomu bylo
v případě předklasického a klasického období. Patrně lze tento jev vysvětlit tím, že hlavní
myšlenkové proudy, tedy epikureismus, stoicismus a skepticismus nebyly studiu krásy,
popřípadě umění příliš nakloněny (Tatarkiewicz, 1985). Z osobností této epochy, které se
krásou zabývaly, lze vyzdvihnout zejména Marca Tulia Cicerona (106 až 43 př. n. l.) a jeho
koncepci krásy dvojího druhu, tedy mužské důstojnosti a ženského půvabu (Volek, 1985),
dále Marca Pollia Vitruvia (1. století n. l.) a jeho dílo Deset knih o architektuře, a rovněž
Longina (přibližně 1. stol. n. l.), u nějž můžeme zmínit práci věnovanou problematice
vznešena, o které bylo pojednáno výše.
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Naopak, oblasti přírody je v tomto období věnováno mnohem více pozornosti, a to jak
v umění, tak v literatuře (především římské spisy) nebo v římské architektuře (zejména
výstavba zahrad a jejich estetické pojetí) (Stibral, 2005).

1.9.2 Středověk
Vnímání krásy ve středověku, tedy v dlouhém období historicky obvykle zařazovaném
mezi 5. a 15. století, je zcela ovlivněno převládajícím náboženským cítěním – křesťanstvím.
V oblasti středověké estetiky je krása jak dobrem (shodně s antickým pojetím), tak zlem.
Středověk považuje za dokonalou pouze božskou krásu, která je hodna adorace, skepticky se
však dívá na pozemskou krásu, která sice může být obdivována jako příklad božího stvoření,
zároveň však představuje potencionální zdroj přílišného zalíbení, svodu a hříšného pokušení
(Tatarkiewicz, Dějiny estetiky, středověká estetika. s. 269). Toto pojetí souvisí především
s rozlišováním krásy tělesné a duchovní, kdy duchovní krása tělesnou převyšuje, a zároveň je
ztotožňována s krásou morální. Dále je rozlišována krása seznatelná smysly a krása
nadpozemská, dokonalá, tedy božská krása, která opět stojí nad touto krásou smyslovou
(Tatarkiewicz, 1988). Ostatně již v díle svatého Augustina (354 až 430 n. l.) nalezneme
představu Boha jako nejvyšší krásy, která je spojována se světlem, toto spojení božského jako
něčeho světlého a zářivého pak nalezneme v mnoha uměleckých provedeních té doby, včetně
iluminací. Vnímání krásy si po celé období středověku udržuje v podstatě jednotnou
koncepci, která se nijak nemění, rozmanitost myšlenkových proudů ohledně způsobu nazírání
krásy tak, jak ji známe například z antiky, později z novověku, v tomto období prakticky
neexistuje (až na spor ohledně uctívání obrazů v 8. a 9. století n. l.) (Tatarkiewicz, 1988).
Předně je tedy krása chápana ve věcech, které se všeobecně líbí, vzbuzují obdiv a
nadšení. Až Tomáš Akvinský (1225 až 1274) ve 13. století upřesňuje toto pojetí tak, že krásné
věci jsou ty, které se jeví krásné, když se na ně díváme, tedy jejich krásu vnímáme
bezprostředně, nikoliv například pro jejich užitečnost (Tatarkiewicz, 1988).
Středověké pojetí krásy obecně estetiku antiky zčásti přejímá a zčásti zavrhuje. Mnohé
koncepce krásy období antiky jsou přijaty zcela, popřípadě upraveny tak, aby odpovídaly
tehdejšímu středověkému přesvědčení. Středověk v podstatě recipuje antické chápání krásy a
umění, vztah umění a přírody, včetně pojetí poezie, hudby nebo rétoriky (Tatrkiewicz, 1988).
Plynule přejímá také koncept světa založeného na matematických vztazích, harmonii, užívá se
pythagorovského termínu „hudby sfér“. Panuje totiž přesvědčení, že Bůh jako architekt –
stvořitel vytvořil svět i celý vesmír podle matematických pravidel, která jsou dokonalá, a jež
člověk postupně odkrývá. Z tohoto předpokladu je pak vyvozen závěr, že i krásné věci jsou
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založeny na matematických poměrech a jejich krása spočívá ve správné proporci, přičemž
toto pojetí výslovně vyjádřil Tomáš Akvinský v díle Teologická summa. V oblasti filozofie
středověk přejímá pouze vybrané názory myslitelů antického období, a to především
pythagorejců, Platóna, Aristotela, Cicerona a Plotína.
Na druhou stranu se středověk negativně staví především k antickému umění
spočívajícím v zobrazování nahého lidského těla dokonalých proporcí, jelikož tento způsob
uměleckého vyjádření je považován za příliš smyslný, a tedy hříšný. Obdobný postoj
středověk zaujímá i vůči divadlu (Volek, 1985), vůbec umělci v tehdejší společnosti nebyli
příliš ceněni, většího uznání dosahovali například teoretikové umění (Volek, s. 75).
Chápání krásy v umění plně odpovídá převládajícímu křesťanskému názoru o tom, že
život člověka představuje jen pomíjivé období ve světě plném nástrah, hříchu a pokušení, kdy
člověk by měl tento moment přečkat pomocí důsledné askeze, modliteb a odříkání,
s radostným očekáváním života vzkříšeného po smrti. V umění se tedy preferuje zobrazování
výjevů z Bible, či života světců, postavy mají často z dnešního pohledu deformovaná a
nesouměrná těla, jelikož je upřednostňováno zachycení duševního výrazu (například Ježíšovo
utrpení, lítost a smutek jeho matky), než tělesné schránky, která byla chápána jako pomíjivá
(Volek, 1985). Středověké umění dále hojně pracuje se symboly, ať již v oblasti barev, čísel
nebo přírodních objektů.

1.9.3 Renesance
Nástup renesance, tedy období zahrnující především 14. až 16. století, v zemích
severně od Alp také počátek 17. století, jakožto umělecké a historické epochy, souvisel
především s rychlým rozvojem a zvětšujícím se bohatstvím italských měst, kdy se postupně
zlepšující se materiální podmínky pro život staly základem pro rozvoj renesanční kultury.
Renesance mnohem intenzivněji než středověk vnímá krásy přírody. Přírodnímu
krásnu věnují pozornost jak učenci v oblasti rozvíjejících se přírodních věd, tak umělci nebo
filozofové. Příroda se stává předmětem zájmu renesančního člověka v důsledku vlivu
nominalismu, kdy se středověké poznávání prostřednictvím Boha mění na poznávání
prostřednictvím ratia, lidského rozumu, který se zaměřuje na vnější objekty, včetně
přírodních. (Stibral, 2005). Renesanční světonázor je založen na prolínání křesťanského
makrokosmu a mikrokosmu, kabaly, hermetiky, astrologie a alchymie, kdy spolu sounáleží
lidé, hvězdy, živá i neživá příroda. Svým způsobem lze takovéto chápání světa ztotožnit
s pojetím helénistickým (Stibral, 2005). Umění té doby se pokouší zachytit co nejvěrnější
napodobení přírodních objektů (například Leonardovy studie lidského těla, Dürerovy studie
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zvířat a rostlin), umělci se proto intenzivně věnují studiu přírodních věd. Středem zájmu
v oblasti umělecké se v hojné míře stává také zobrazování krajiny, a to jak reálné, tak ideální.
Estetické preference renesančního člověka se zaměřují rovněž na zahrady, které skýtají
příjemné místo k odpočinku a k zábavě. Zahrada v pojetí renesančních architektů představuje
přírodu zcela ovládnutou matematizací a geometrizací, kde je vše vystavěno podle předem
daného geometrického plánu, přičemž i původní tvary rostlin a stromů jsou upraveny do
příslušných geometrických forem.
V souvislosti s výše uvedenou matematizací a geometrizací přírody je nutno
připomenout další aspekt renesančního vnímání krásy, který bude podrobněji rozebrán
v kapitole věnované měřitelnosti krásy. Jedná se o snahu nalézt krásu v číslech,
v aritmetických a geometrických vztazích, ovlivněnou pythagorejsko-platónskou filozofií,
související také s objevením některých starověkých spisů. Renesanční myslitelé stejně jako
umělci používají nebo hledají pythagorejskou „harmonii sfér“ či „hudbu sfér“, vzrůstající
oblibě se těší studium skrytých zákonitostí číselných vztahů, především zlatého řezu,
vitruviánských poměrů u soch a staveb a tak zvaných zlatých nebo též Fibonacciho čísel.
Aplikaci těchto matematických vztahů nalezneme zejména v oblasti nové perspektivy užité
v obrazech, dále v architektuře, v hudbě, v podobě různých alegorií nebo symbolik
obsažených v soudobých rytinách nebo spisech (například rytina Albrechta Dürera s názvem
Melancholie). I když zvýšený zájem o studium aritmetických vztahů souvisí s přejímáním
antické filozofie Pythagora a Platóna, středověký koncept Boha jako matematického tvůrce
krásných věcí převažuje i v tomto období. Celé renesanční období je tedy spjato s užíváním
termínů harmonie, proporce a úměrnosti, které byly chápány jako základ krásna a zároveň
jako výraz matematického záměru Tvůrce světa.
Renesanční estetické preference nalézají odkaz krásy také v antice. V oblasti filozofie
postupně ustává zájem o myšlenky Aristotela jakožto nejvíce citovaného myslitele období
středověku, a pozornost se obrací k pythagorejcům, Platónovi, a zejména Plotínovi a jeho
filozofii novoplatonismu, která se stává základem pro vnímání krásy jako něčeho vyššího,
nadsmyslového, krásy, kterou sice lze smysly poznat, avšak v jednotlivých věcech pouze její
odraz, respektive její zjevení (Volek, 1985). Dále je nutno zmínit antický koncept
mimetického umění jako odrazu skutečnosti, nápodobu vnějšího světa podle pravidel, která se
v renesanci rozvinula do podoby striktních a vědeckých (viz výklad výše o tématu přírody).
Renesanční umělci chápou obraz jako „zrcadlo“ originálu, dokonce i nejmenší detaily jako je
struktura lístků jsou zpodobněny s vysokou precizností a tak podrobně, že samy o sobě
potlačují možnosti divácké perspektivy (Volek, 1985).
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V oblasti architektury se jedná o inspiraci pozdními antickými stavbami, především
římskými (pravděpodobný vliv objeveného starověkého spisu římského teoretika architektury
Vitruvia). Dalším aspektem spojení renesance s antikou je hojné využívání antické mytologie,
a to zejména v malbě a sochařství, ve sféře literatury pak dochází k prolnutí této mytologie
s biblickým výkladem, obecně se tak renesanční kultura vyznačuje složitou symbolikou
založenou na kombinaci matematických, mytologických a křesťanských symbolů (Eco,
2005). Z význačných osobností této epochy, které k rozvíjení koncepce renesanční krásy
přispěly, jmenujme alespoň Leonarda da Vinciho (1452 až 1519), Leona Battistu Albertiho
(1404 až 1472) a Albrechta Dürera (1471 až 1528).
(Eco, 2005) tedy shrnuje renesanční pojetí krásy dvěma základními koncepty: krása
jako nápodoba přírody zobrazená podle vědeckých pravidel, a krása jako rozjímání
nadpřirozeného stupně božské dokonalosti, kdy krása získává jistou symbolickou hodnotu.

1.9.4 Manýrismus a baroko
Estetické zaujetí v období následujícím po renesanci nazývaném manýrismus bývá
nejčastěji charakterizováno jako záliba v neklidné a rafinované kráse a tajemnu. Tato doba
přechodu mezi renesancí a barokem bývá různě datována, v Itálii se obvykle uvádí 16. století,
v zaalpských zemích je pak spojována s panováním císaře Rudolfa II. (1552 až 1612), někde
až do poloviny 17. století. Jako příčina nových estetických preferencí bývá uváděna tak zvaná
krize poznání (rovněž Eco, 2005), čímž se má na mysli především nové objevy tehdejších
rozvíjejících se přírodních věd – narušení koncepce o harmonii světů, kdy středem vesmíru již
není Země, ale Slunce, kolem něhož planety obíhají nikoliv po kružnicových, ale eliptických
drahách. 3 S krizí poznání souvisí také nové zámořské objevy, s nimiž je spojena touha po
určité exotičnosti a tajemství dalekých zemí. Dochází tak ke zpochybnění renesanční
představy krásy jediného světa založeného na harmonii a jednoduchých matematických
zákonitostech, zpochybnění krásy založené na proporci a symetrii, kdy vznikají umělecká díla
plná nepokoje, pohybu, díla z velké části oproštěná od základních zásad proporcí, symetrie
nebo harmonie. 4
Epocha baroka, kterou byl manýrismus postupně pohlcen, představuje období celého
17., případně 18. století, přičemž se postupně tato doba mění v epochu klasicistní. Jako
v případě renesance, i zde se nový sloh rozšířil do celé Evropy z Itálie. Barokní estetika
3

například objevy Mikuláše Koperníka (1473 až 1543) a Johanna Keplera (1571 až 1630).
například obrazy ročních období Giuseppe Arcimbolda (1530 až 1593), bývají sem zařazovány také některé
obrazy Albrechta Dürera (1471 až 1521), Coreggia (1489 až 1534) nebo El Greca (kolem 1541 až 1614).
4
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navazuje na základní východiska manýrismu a dále je rozvíjí. I zde je tedy krása nalézána
v neklidu, v nepokoji a tajemství, přitom jako krásné nebývají označovány pouze krásné věci,
ale krása je nalézána také v ošklivosti nebo smrti (Eco, 2005). V oblasti umělecké se vytváří
díla plná pohybu, vzruchu, díla silně ovlivněná duchovnem a katolickým mysticismem.
Upřednostňuje se výrazná asymetrie. Mezi nejvýznamnější autory uměleckých děl výše
uvedeného barokního pojetí krásy patří zejména Peter Paul Rubens (1577 až 1640),
Caravaggio (1571 až 1610), Giovanni Lorenzo Bernini (1598 až 1680) nebo Giuseppe
Sanmartino (1720 až 1793).

1.9.5 Klasicismus
Klasicistní období rozvíjející se zejména v 17. a 18. století a přetrvávající v první
polovině 19. století, a dále pak jako neoklasicismus představuje specifický kulturní proud,
jehož kořeny mají původ ve Francii, odkud se postupně rozšířil. Tento směr odmítá atributy
baroka, které pak pozdní klasicismus ve spojení s osvícenstvím v revoluční Francii ztotožňuje
s původním „starým režimem“. Vystupuje tedy proti barokní okázalosti, přebujelosti,
zdobnosti a upřednostňování katolického pojetí víry. Naopak, dává přednost střízlivým a
jednoduchým formám, úměrnosti, přirozenosti a v duchu osvícenské tradice lidskému rozumu
oproti dogmatické víře v Boha.
V oblasti filozofie se rozvijí subjektivismus a tedy subjektivistické pojetí vnímání
krásy, které můžeme nalézt v díle Davida Huma (1711 až 1776), podrobněji rozvinuté v díle
Immanuela Kanta (1724 až 1804) a Friedricha Schillera (1759 až 1805). Obecně řečeno je
tedy preferován názor, že neexistuje žádná objektivní univerzální krása, ta existuje jen tehdy,
pokud je zde subjekt – vnímatel, který je schopný krásu pocítit. Krása tak existuje pouze
v jeho vjemu. Z oblasti filozofie se vymaňuje estetika jako samostatná disciplína - v letech
1750 až 1758 vydává Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 až 1762) postupně dílo
Aesthetica, kdy estetiku chápe jako nauku o citovém, též smyslovém poznání, to jest o umění,
jehož cílem je poznání krásy (Volek, 1985).
Vzorem krásna se opět stává antické umění, jako ideál jednoduchosti a přirozenosti,
který se projevuje zejména ve sférách sochařství a architektury. V oblasti zahradní
architektury dochází ke změně estetického pojetí zahrady jako silně geometrizovaného
prostoru převládajícího od dob renesance a francouzského baroka, kdy je naopak
upřednostňován volný a přirozený styl anglických zahrad a parků. Zahrada tak má působit
jako plynulý přechod do opravdové přírody. Klasicismus věnuje zvýšenou pozornost kráse

28

antických památek, s čímž souvisí také vzrůstající zájem o objevování reliktů antické kultury 5
(Eco, 2005). Sféra antického umění je rovněž reflektována v dílech teoretiků Johanna
Joachima Winckelmanna (1717 až 1768) nebo Gottholda Ephraima Lessinga (1729 až 1781)
(Volek, 1985).
V klasicistním období se příroda stává významným estetickým objektem. Příklady
vnímání krásy z oblasti přírody ve svých úvahách používá řada filozofů (uveďme například
Edmunda Burkeho a jeho úvahy o kráse a vznešenu, rozvažování Immanuela Kanta v Kritice
soudnosti, díla Jeana Jacquesa Rousseaua). V oblasti přírodní estetiky vyniká pojetí přírody
Angličana Shaftesburyho (1670 až 1713) jako přírody původní, volné a divoké, přitom ale
krásné, jelikož je výtvorem Božím. Tedy i tam, kde dříve byla shledávána v záludnosti a
nebezpečnosti divoké přírody ošklivost a bázeň, je nyní nově nalézána krása (Stibral, 2005).
Na pojetí Shaftesburyho navazuje francouzský filozof a spisovatel Jean Jacques Rousseau
(1712 až 1778), který rovněž přichází s koncepcí přírody jako dobré a krásné - jako projevu
Božího. Příroda je mu místem rozjímání – řečeno novověkým jazykem chrámem, který mu
v podstatě místo církve nahrazuje styk s Bohem (Stibral, 2005). Dále Rousseau chápe přírodu
jako místo útočiště či dokonce úniku před rozrůstající se městskou civilizací, místo samoty,
kde může člověk rozjímat sám se sebou a zároveň jako místo a symbol svobody (Stibral, s.
2005). Podle Karla Stibrala tak poprvé v kulturních dějinách dochází k ocenění přírody jako
celku, předmětem estetického zalíbení se stávají divoké části přírody, hory velehory, lesy i
venkov. Rousseauovo prizma se stává podkladem pro pozdější romantické okouzlení přírodou
(Stibral, 2005).

1.9.6 Romantismus
První polovina 19. století, v některých zemích i pozdější období, je spojena s epochou
romantismu a romantického pojetí krásna. I když je směr romantismu obvykle spojován se
stoletím devatenáctým, podle Eca se nejedná o uzavřenou historickou epochu, ale spíše o
soubor charakteristických znaků a rysů určité osobitosti, které můžeme nalézt v různých
kulturně-historických obdobích (Eco, 2005). Jako příklad lze uvést romantické estetično
v hrách Williama Shakespeara (1564 až 1616) nebo v Božské Komedii Dante Alighieriho
(1265 až 1321). Zároveň je nutné připomenout skutečnost, že romantismus se v první
polovině 19. století nejdříve prolíná s ustupujícím klasicismem, později s realismem a novými
uměleckými směry.

5

Připomeňme archeologické výzkumy provedené v letech 1738 a 1748 v Herculaneu a v Pompejích.
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Počátky romantického vnímání nalezneme již u vybraných osobností období
klasicismu uvedených výše. Předně jde o Rousseauovy myšlenky o krásách přírody, pojetí
přírody jako symbolu svobody a místa úniku před městskou (a možná až příliš racionální)
civilizací, místo pro rozjímání a setkání s Bohem. Připomeňme také Burkeovy a Kantovy
rozpravy o vznešenu jako pocitu vzniklého z mocných a divokých sil přírody, které doslova
předurčují zálibu pozdějších romantiků.
Romantismus ve svých základních atributech estetických preferencí, podobně jako
předcházející směry v jednotlivých obdobích, reaguje na předchozí dobu tak, že její vybrané
prvky postupně opouští a neguje. Předně tedy odmítá klasicistní zálibu v osvícenském
racionálnu, upřednostňuje duchovno, víru v Boha, cit a intenzivní niterné prožitky.
Romantičtí umělci rádi zobrazují vnitřní rozervanost, v oblasti emocí je upřednostňován pocit
smutku a melancholie.6
Romantismus dále přestává uznávat antické umění jako ideál krásy a antiku jako výraz
nejvyspělejšího kulturního období v dějinách lidstva, naopak se zajímá o středověk a vše
s ním spojené, neboť středověk je spojován s křesťanskou vírou, duchovnem, ale také
dvořením se dámám, rytířskými zápasy, tedy vším, co romantismus oceňuje jako esteticky
libé a zajímavé. Vzrůstá obliba četby tak zvaných gotických románů, prvky gotiky se
postupně prosazují v architektuře, ale i v malbě.
V dalších aspektech se romantismus kromě středověkého období zajímá i o jiné
epochy spojené s duchovnem, například období keltské kultury a její mytologie (Stibral,
2005). Vzrůstá zájem o exotické krajiny, stejně tak o život původních přírodních národů, u
kterých je opět oceňována jejich svoboda a sepětí s přírodou.
Romantická krása je spojená především s krásou přírody, která je pro člověka
útočištěm a zároveň chrámem, kde se člověk jako osamělý poutník setkává s Bohem.
V uměleckých dílech je preferována příroda divoká, nespoutaná, ponurá a tajemná, noční,
ledová nebo zahalená mlhou a parami (jako typický příklad můžeme uvést Friedrichův obraz
Poutník nad mořem mlhy).
Jinak je krása vyjadřována v dílech obsahující biblické, mytologické nebo historické
motivy, především jako tajemná, neklidná až úzkostlivá, krása je spojována s motivy smrti,
dokonce ošklivosti, oblíbený tématem romantiků je rovněž zobrazování lyrické a idylické

6

Karel Stibral ve své knize uvádí příklad estetického zaujetí romantického malíře Caspara Davida Friedricha
(1774 až 1840), který pro své obrazy vyhledával ponuré a temné krajiny, pomocí kterých prý lze nejlépe
vystihnout zážitek, božkost a tajemno, naopak odmítal návštěvy jižních zemí, kde panuje příliš jasný svit a čistý
vzduch (Stibral, 2005).
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lásky. 7Umělec se tedy pomocí díla, jež vytvořil, pokouší emoce, které bezprostředně vnímá,
divákovi či posluchači sdělit v nejnaléhavější formě tak, aby divák sám těchto pocitů nabyl.

1.9.7 Jiné směry 19. století
Přibližně od poloviny 19. století dochází k postupnému vyčerpání romantismu, stejně
jako klasicismu, objevují se nové postupy a snahy o pojetí krásy. Pro druhou polovinu 19.
století je typický rychlý vznik, vývoj a prolínaní různorodých myšlenkových a uměleckých
směrů. Uveďme proto ty nejdůležitější, které ovlivnily vnímání krásy nejen soudobé
společnosti, ale také názory na krásu ve století dvacátém.
Kolem poloviny 19. století se setkáváme s novým přístupem pozitivismu (zde je nutno
upozornit na vydání zásadní práce Augusta Comta (1798 až 1857) v letech 1830 až 1842
s názvem Kurz pozitivní filozofie), který zdůrazňoval jako základní metodu zkoumání věcí a
jevů analýzu faktů, přičemž tyto fakty měly být prokázány exaktně a empiricky, pomocí
experimentů. Tento přístup se odrážel nejen v jednotlivých rozvíjejících se vědních
disciplínách a filozofii, ale také v oblasti umělecké. V oblasti umění je tak nutno zmínit
realismus, jako směr vzniklý po postupně vytrativším se romantismu. Realismus již nemá
ambice naléhavě divákovi sdělovat emoce a pohnutí autora díla, jeho snahou je věrně vyjádřit
vzhled – fakt, skutečný stav (proti romantismu zcela běžných a obyčejných) věcí nebo výjevů
z každodenního života, které se tak stávají novým předmětem estetického zájmu.
Pozitivistické pojetí ve sféře umělecké nalezneme především u malířů tak zvané barbizonské
školy, která se zaměřovala na přesné zobrazení krajiny, nebo v dílech francouzského malíře
Goustava Couberta (1819 až 1877) (Stibral, 2005). Pozitivistické přístupy nalezneme rovněž
v oblasti estetiky, a to jak v případě nově se rodící „biologizující“ estetiky Charlese Darwina
(1809 až 1882), Herberta Spencera (1820 až 1903) nebo Granta Allena (1848 až 1899)
(Stibral, 2005), tak v případě tak zvané experimentální estetiky Gustava Theodora Fechnera
(1801 až 1887) a jeho žáků, psychologické estetiky jeho pokračovatele Wilhelma Wundta
(1832 až 1920) a estetiky sociologické, například u Hippolyta Taineho (1828 až 1893).
Z dalších směrů, které ovlivnily vnímání krásy v tomto období je nutno zmínit
impresionismus, umělecký směr, který se projevoval zejména ve výtvarném a literárním
umění. Pojmenování tohoto směru je odvozeno od názvu slavného díla francouzské malíře
Clauda Moneta (1840 až 1926) Imprese, východ slunce (francouzsky Impression, soleil
levant) z roku 1872. V oblasti malby se impresionisté pomocí nových malířských technik

7

Například obrazy Charlese – Augusta Mengina (1853 až 1933), Sapfó; Johna Everetta Millaise (1829 až 1896)
Ofélie.
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pokoušeli zachytit prchavou krásu okamžiku, rychle se měnící paprsky dopadajícího světla,
tedy reálný optický vjem věcí do té míry, až se stalo toto ryze objektivní pojetí krásy pojetím
subjektivním (Stibral, 2005).
Zároveň se v období druhé poloviny 19. století především ve sféře umělecké, ale také
v oblasti filozofie setkáme s dekadentními styly, kam bývá řazen symbolismus a dandysmus,
tedy směry, které vyjadřují pocity zmaru, znudění a prázdna generace tehdejších umělců a
myslitelů. Dekadence vzniká především jako reakce na život tehdejší měšťanské třídy. Krása
je nalézána ve věcech pro většinové estetické zalíbení zcela nečekaných, morbidních a
tajemných, zdůrazňována je krása androgynní, tajemná a neurčitá, sexualita vedoucí až
k perverznosti, religiozita „naruby“ spojená se zájmem o okultismus, magii a satanismus –
estetiku Zla (Eco, 2005). Životní styl dekadentních umělců je poznamenán výstředností,
narcismem a určitou formou zjemnělého estétství (Vaněk, 2009). Jako typičtí představitelé
těchto stylů bývají uvádění básníci Charles Baudelaire (1821 až 1867), Paul Verlaine (1844 až
1896) a Arthur Rimbaud (1854 až 1891), spisovatel Oscar Wild (1854 až 1900) a filozofové
Arthur Schopenhauer (1788 až 1860) nebo Søren Kierkegaard (1813 až 1855).
Závěr 19. století a počátek 20. století je pak spojen se secesí, stylem uměleckým, který se
projevuje zejména v architektuře, výtvarném a užitém umění. Jak uvádí Eco, tento styl
vznikal v jednotlivých zemích Evropy spontánně, proto nese vedle nám známého označení
„secese“ pocházejícího od rakouského „Sezession“ také přízviska „Jugendstill“ (Německo),
„l’Art nouveau“ (Francie) nebo „Liberty“ (Itálie) (Eco, 2005). Jedná se o styl veskrze
prostoupený estetikou přírody a jejich tvarů, pulzující životem a chápající jednotlivé (i
průmyslové) objekty jako žívá stvoření. Vyniká vysokou zdobností, smyslem pro detail,
užitím ornamentů a linií, které mají znázorňovat síly a energie pohybující se v přírodě, jejíž je
umělec nedílnou součástí (Stibral, 2005).

1.9.8 Vnímání krásy ve století dvacátém
Pro 20. století je charakteristické především nebývalé „zmnožení“ a rozvoj rozličných
uměleckých směrů a intelektuálních proudů.
Začátku 20. století vévodící secese se postupně mění ve styl Art Deco (z
francouzského „l‘Art decoratif“) let dvacátých a třicátých. Tento styl přejímá především
secesní geometrizaci, linie a zdobnost, kterou kombinuje s prvky funkcionalismu, kubismu i
futurismu, tak, že ve výsledku se jedná o styl méně zdobný, lze jej rovněž charakterizovat
jako „smíření umění a průmyslu“ (Eco, 2005). I tento styl se projevuje především ve sféře
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užitého umění, přičemž jako způsob života bývá přirovnáván k nové obdobě dandysmu, kdy
upřednostňuje noblesu, přepych, lesk a dekor.8
Počátkem 20. století se rovněž rozvíjí různorodé umělecké směry a vznikají umělecké
skupiny a spolky, které se souhrnně označují jako avantgardní (mnohé jako reakce na první
světovou válku). Přitom jejich jednotícím znakem je snaha o zcela nový (provokativní)
přístup ke kráse a posunutí estetična do nových dimenzí. Jako příklad lze uvést díla Marcela
Duchampa (1887 až 1968), představitele dadaismu, který vystavuje zcela běžné spotřební
předměty - tak zvané „ready-mades“. Například pisoár nazvaný Fontána, nebo vystavené
cyklistické Kolo, když chce poukázat na skutečnost, že i tyto předměty, pokud jsou vystaveny
podobně jako klasická umělecká díla, mohou být nositeli obdobných uměleckých estetických
významů. Podobně také technicky optimistický směr futurismu 9 oslavuje krásu techniky a
moderních automobilů, kterou povyšuje nad krásu klasických antických soch (Eco, 2005).
Rovněž směr kubismu, jehož typickým představitelem je například španělský malíř Pablo
Picasso (1881 až 1973), se snaží o zcela nové pojetí krásy, například v oblasti malby požaduje
opuštění klasických kánonů, kdy odmítá tradičně uznávané principy symetrie a harmonie,
místo toho upřednostňuje prostorově deformované zobrazení objektů ze všech stran pomocí
geometrických obrazců, které jsou pak různorodě sestaveny na plátně. Stejně odmítavě se
k symetrické kráse staví surrealismus, kdy jeho představitelé symetrii a harmonii neuznávají;
André Breton (1896 až 1966) hovoří o kráse konvulzivní, tedy křečovité, škubavé a pulzující,
Salvador Dalí chápe harmonii jako výraz abstrakce, proti níž staví konkrétní imaginaci
(Vaněk, 2009).
Následující formy moderního umění 20. století pak hledají v krásu v nových
způsobech pojetí hmoty,10také v čiré abstrakci, kde konkrétní objekty nahrazují zpravidla
geometrické tvary, například kompozice Pieta Mondriana (1872 až 1944), obrazy Františka
Kupky (1871 až 1957), Kazimíra Maleviče (1878 až 1935), nebo například opět
v zobrazování předmětů konzumní kultury jako jakéhosi zrcadla estetických preferencí té
doby (pop-art 50. a 60. let. 20. století). Rozvíjí se umění nových médií, včetně počítačového
umění, které v některých případech nechává „tvořit“ naprogramované matematické vzorce.
Příkladem může být fraktálové umění, o němž se podrobněji zmíníme v kapitole věnované
měřitelnosti krásy.
8

Typickým románem tohoto stylu je román„Velký Gatsby“ amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda
(1896 až 1940) (Vaněk, 2009).
99
Za zakladatele je považován Filippo Tommaso Marinetti (1876 až 1944).
10
Jedná se o tak zvané informelní umění spočívající ve snaze vytvořit umění bez formy, umění jako
výsledek náhody, či působení přírodních sil, kdy umělec jako své dílo prezentuje šmouhy, skvrny, zářezy,
nahodilé tahy štětcem, kopami písku a podobně (Eco, 2005).
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Lze tedy v souladu s Ecovou (Eco, 2005) úvahou shrnout, že v současném vnímání
krásy vynikají směry (především v oblasti umělecké), které jsou provokativní, dychtící po
narušení tradičního konceptu vnímání krásy (tedy moderní a postmoderní umění), a zároveň
směry estetiky konzumu, které se snaží přinášet většinově akceptovatelnou krásu masám
prostřednictvím médií. Tato konzumní krása není jednotná, ideály krásy se rychle mění nejen
po jednotlivých dekádách, ale v podstatě každý rok v souvislosti s nově vytvářenou módou,
novými hvězdami showbyznysu a novými moduly zábavy. V této souvislosti lze hovořit o
„narcistní společnosti“ (termín užitý Vlastimilem Zuskou), která je schopna krásu věcí
zachytit pouze povrchně, upřednostňující plynulý tok času a změn, aniž by však byla schopna
přiřadit tomuto střídání různých vjemů trvalejší hodnotu. Společnosti, která žije přítomností,
zahleděná sama do sebe, popřípadě do předmětů každodenní spotřeby (Zuska, 2001).

1.10 Závěr
Z výše uvedeného výkladu plyne, že pojem krása je natolik abstraktní a silně
subjektivní pojem, že jej nelze jednotně definovat (podobně jako je tomu například u pojmu
dobro). Zároveň je zřejmé, že v průběhu historického vývoje byly s tímto pojmem spojovány
různé další termíny reflektující především matematické vztahy částí a celého objektu, jako
proporcionalita, harmonie a symetrie.
Je vhodné také poukázat na měnící se estetické preference v rámci jednotlivých
kulturně- historických epoch vývoje evropské kultury ovlivněné sdílenými sociokulturními
regulativy a idejemi.
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2

Biologické determinanty vnímání krásy

2.1

Úvod
Předmětem této kapitoly bude analýza a podání základního přehledu procesů nebo

pochodů, které mají biologický základ a které přímo nebo nepřímo vnímání krásy u člověka
ovlivňují nebo jej zapříčiňují.
V úvodu je vhodné seznámit se základními teoriemi a hypotézami, z nichž autoři řady
výzkumů zabývající se studiem výše uvedených biologických procesů vychází, přičemž tyto
výzkumy budou blíže rozvedeny v následujících částech. Předně jde o myšlenky Charlese
Darwina (1809 až 1882), který tuto koncepci představil ve svých dílech O vzniku druhů
(Origin of Species, 1859) a podrobněji rozvedl v díle Původ člověka a pohlavní výběr (The
Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 1871). Darwin byl zastánce subjektivněobjektivní estetiky, předpokládal, že smysl pro krásu představuje subjektivní pocit libosti
smyslů, kdy tato estetická libost je podmíněna biologicky, a to dle způsobu a systému utváření
smyslů a mentálních schopností. Tento smysl pro krásu podle Darwina nalezeme jak u zvířat,
tak u člověka, neboť systém vytváření těchto biologických základů je u všech živočišných
druhů včetně člověka obdobný. Darwin v souvislosti s pohlavním výběrem hovoří rovněž o
vkusu, který se v rámci tohoto procesu rozvíjí. Jedno pohlaví si podle svého vkusu vybírá
jedince opačného pohlaví, ten se snaží zvýšit svou přitažlivost pomocí různých tělesných
znaků (Stibral, 2006). Tato darwinistická paradigmata se pak v různých obměnách objevují
v dílech pozdější autorů, zastánců neodarwinismu. Na Darwinovu koncepci tak navázal
v třicátých letech dvacátého století britský statistik, genetik a neodarwinista Ronald Alymer
Fischer (1890 až 1962), který byl přesvědčen, že v rámci pohlavního výběru obecně samice
preferují krásné samce proto, že tyto krásné samce s určitými znaky preferují i jiné samice,
jedná se tedy o jakousi módu. Samice preferují tyto samce rovněž proto, že společní
potomkové – samci budou opět krásní a budou mít tedy vyšší šanci na reprodukci. Samice tak
nemohou tuto „módu“ porušit v zájmu zachování druhu. Tento model tak počítá s paralelní
evolucí samčích „krásných“ znaků (například ocasních per) a samičí preference (Stibral,
2006). Jiný proud neodarwinistické biologie přichází okolo sedmdesátých let dvacátého
století v souvislosti s hypotézou „dobrých genů“. Tato hypotéza předpokládá, že krása samce
je zároveň znamením jeho kvalitní genetické výbavy zahrnující dobré zdraví, kondici,
odolnost, imunokompetenci a podobně (Stibral, 2006). Samice si takovéto samce volí proto,
aby jejich geny předaly svým potomkům, kteří budou jednak fyzicky zdatní a odolní, budou
mít tedy vyšší šanci na přežití, jednak budou díky svým znakům pro samice atraktivnější, a
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budou tedy disponovat vyšší šancí na reprodukci. Právě toto východisko se stalo inspirací pro
četné výzkumy vnímání krásy u člověka, které budou podrobněji popsány dále. Tuto hypotézu
mimo jiné představil i Richard Dawkins (1941) ve své knize Sobecký gen (The Selfish Gene,
1989). Zde ji nazývá „strategií idolů“, kterou pravděpodobně samice v živočišné říši užívají, a
to vedle tak zvané strategie „rodinného krbu“ spočívající v rozpoznání potencionální věrnosti
samců. Dle Dawkinse pak ekologické podmínky rozhodnou, ke které z těchto strategií se
samice přikloní. Samice si dle Dawkinse vybírají nejen samce se zjevnými znaky zdraví a
dobré tělesné kondice, ale rovněž samce s mnohdy až bizarně či extravagantně zvýrazněnými
tělesnými znaky (například extrémně dlouhé ocasy), které na první pohled nemusí být
přímými ukazovateli zdraví. Podle Dawkinse by tyto hypertrofované znaky mohly být
výsledkem jiné příčiny – mohly se vyvinout například v nestabilním, setrvačném procesu
vývoje, kdy dlouhé ocasy byly samicemi preferovány, jelikož krátké ocasy mohly
představovat špatný zdravotní stav jedince v důsledku chybějících vitamínů ve stravě nebo
v důsledku boje s jinými predátory. Samice tak preferovaly výhradně samce s dlouhými
ocasy, přičemž tento trend se stal mezi samicemi „módou“. Tento trend by se zastavil tehdy,
pokud by již extrémně dlouhé ocasy byly natolik překážející pro život jedince, že by jakožto
určitá nevýhoda převyšovaly výhody sexuální atraktivity (Dawkins, 2003). Další hypotézou
vysvětlující biologický základ krásy je tak zvaná hypotéza „smyslového tahu“, která vychází
z předpokladu, že smyslové orgány jsou různě citlivé k různým typům podnětů. Například
orgán zraku rozpoznává určité tvary a barvy lépe než jiné, jedinci, kteří preferují horizontální
linie, preferují tvary, které tyto linie zvýrazňují, to lze říci i o preferenci symetrie, popřípadě
asymetrie (Stibral, 2006). Podle Stibrala je možné, že se výše uvedené hypotézy v oblasti
živočišné říše uplatňují ve vzájemných kombinacích, estetické struktury se podle jeho názoru
v přírodě nevyvíjí na základě jediného principu. Podobně také Dawkins předpokládá
kombinaci jím definovaných hlavních strategií (Dawkins, 2003).
Co se týče dalších směrů, které ovlivnily studium vnímání krásy člověka z pohledu
biologického, je vhodné zmínit dílo amerického biologa Edwarda Osborna Wilsona (1929).
Ten v díle Sociobiologie: nová syntéza (Sociobiology. The new Synthesis, 1975) představil
novou koncepci studia biologických základů sociálního chování, jak u zvířat, tak člověka. Ve
svém díle podal neodarwinistický výklad etologie zvířat, ale i lidského druhu. Sociobiologie
v v jeho podání představuje integrující disciplínu zahrnující poznatky z etologie, ekologie a
genetiky. Sociobiologický přístup se tak snaží odhalit způsoby adaptace různých živočišných
druhů na životní prostředí v průběhu evoluce, přičemž pozornost je směřována právě
k objasnění obecných pravidel genetické a sociální evoluce (Soukup, 2004). Co se týče
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Wilsonova přínosu k pojetí krásy jako fenoménu založeného na biologických základech,
prosazuje mimo jiné i vznik nové disciplíny bioestetiky, přičemž za jeden ze základních
výzkumů této integrující disciplíny považuje studii G. Smetsové z roku 1973, jejímž
předmětem bylo měření reakcí mozku encefalografem na podněty znázorňující grafické
obrazce (Stibral, 2006). S bioestetikou souvisí také neuroestetika, disciplína, která je součástí
neurověd a vyvíjí se přibližně posledních dvacet let. Vychází zejména z poznatků neurologie,
psychologie, evoluční psychologie, evoluční biologie, antropologie, filozofie a počítačových
věd. Základem výzkumu neuroestetiky je užití funkčních zobrazovacích metod11 při studiu
reakcí mozku na různé estetické podněty, kdy funkční anatomie mozku je chápána jako
množina konektomů, tedy neuronálních sítí velkého rozsahu (Koukolík, 2010). Neuroestetika
se tak snaží porozumět biologicko-neurologickým procesům, které se odehrávají v mozku
člověka, který je vystaven působení podnětů, které následně vyhodnocuje jako krásné. Snaží
se objasnit, jaké jsou biologicko-neurologické základy vnímání krásy; proč a jak krásu
vnímáme.
Další zajímavý přístup v rámci neodarwinistického paradigmatu zaujímá Richard
Dawkins, který ve své knize Sobecký gen (o níž jsme se již zmínili výše v souvislosti
s hypotézou „dobrých genů“) rozvíjí hypotézu, že přírodní výběr se odehrává v podstatě
pouze na bázi genů, které mezi sebou soupeří o přežití, přičemž k přežití a úspěšnému
replikování užívají těla organismů, včetně člověka (Stibral, 2006; Dawkins, 2003). Gen je
tedy základní jednotkou přírodního výběru, i když v pozdějším vydání této knihy Dawkins
připouští i jiné, „vyšší“ úrovně výběru záležející ve schopnosti vyvíjet se (Dawkins, 2003, s.
241). Dále předpokládá, že vedle genové evoluce existuje také kulturní evoluce, kde základní
jednotkou kulturního přenosu je imitace, mimem, zkráceně mem, který je replikátorem
podobně jako gen ve světě přírody. Pomocí memů se šíří gesta, názory, postoje, i složité
systémy jako věda nebo náboženství (Dawkins, 2003).
Jiným zástupcem neodarwinistických myšlenek je britský evoluční biolog Matthew
White Ridley (1958), který v knize Červená královna (Red Queen, 1994) rozvíjí problematiku
chování zvířat a lidí jako determinovaného reprodukčním imperativem. V kapitole věnované
univerzalitě krásy (Ridley, 2007) odkazuje na fischerovskou koncepci preference pohlaví,
zmiňuje rovněž v té době nejnovější poznatky ohledně estetických preferencí lidí týkajících se
průměrných nebo symetrických tváří, také tváří vykazujících mladistvost, o kterých se
zmíníme v následujících částech. Poukazuje na fakt, že takové kulturní aspekty jako například
například pozitronová emisní tomografie (PET), funkční magnetická rezonance (fMR),
evokované potenciály (ERP).
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móda v odívání nebo zdobení se jsou silně ovlivněny reprodukčním (tedy ryze biologickým)
motivem, a i přes různé odchylky směřují k určitému standardnímu ideálu krásy. Ridley
přiznává, že krása je relativní a její vnímání je ovlivněno socio-kulturními odlišnostmi a
historickými obdobími, přesto považuje některé aspekty jejího vnímání vlastní všem lidem
bez rozdílu rasy a kultury, a tedy mající vrozený biologický základ (například zvýšené
estetické preference pro znaky u lidí vykazující mladost, zdraví, dobrý tělesný stav).
V této kapitole tedy bude věnována pozornost poznatkům neurověd, respektive
neuroestetiky, týkajícím se výzkumů reakcí mozku na různé estetické podněty – předmětem
bude analýza způsobů, kterými mozek tyto podněty zpracovává, včetně neurologických
mechanismů vytváření estetických soudů. Dále se v ohnisku zájmu ocitnou biologické
základy percepce krásy, včetně biologických procesů, které posuzování a vnímání krásy
bezprostředně ovlivňují. V této souvislosti bude podán přehled studií, které vychází
z paradigmatu darwinismu a neodarwinismu, a tedy z předpokladu, že vnímání určitých
aspektů krásy u lidí má biologický, vrozený základ a vyvinulo se jako adaptace v průběhu
evoluce a pohlavního výběru. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce byly vybrány
stěžejní studie zabývající se vnímáním krásy a atraktivity lidských obličejů, dále byly vybrány
studie týkající se biologických základů estetických preferencí krajin a zvířat.

2.2

Neuronální koreláty vnímání krásy
V této části bude věnována pozornost biologicko-neurologickým základům lidského

estetického hodnocení. Jinými slovy, předmětem zájmu bude zjišťování toho, co se odehrává
v našem mozku, pokud vnímáme něco krásného. V této souvislosti bude podán přehled
experimentů a studií, jejichž společným tématem je výzkum vztahu krásy a mozku z pohledu
neuronálních korelátů – funkčních systémů, respektive oblastí mozku, které se aktivují při
konfrontaci s podnětem, který je mozkem vyhodnocen jako krásný. Výzkumů na toto téma je
poměrně značné množství, jejich počet vzrostl zejména na konci 90. let minulého století a
v poslední dekádě. V této části jsou tedy vybrány nejzajímavější studie tohoto období, včetně
těch nejnovějších, týkající se základních oblastí vnímaní krásy – krásy uměleckých děl,
geometrických obrazců, hudby a lidských tváří.
Zajímavou ilustrací toho, jak lidský mozek vnímá krásu, je Espinelův článek (Espinel,
1998) o obrazu Johannese Vermeera Žena držící váhy z roku 1664. V tomto článku autor
podává podrobný popis působení atmosféry obrazu na lidský mozek za pomocí poznatků
neurověd a moderní techniky analýzy obrazů. Je přesvědčen, že vyvolání určitého pocitu a
zdání nálady v obraze vyžaduje zvládnutí malířské techniky tak, aby odpovídala tomu, jak
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mozek vnímá reálný svět. Espinel to dokládá příkladem vjemu pocitu klidu, zastavení v čase,
kdy je tento pocit navozen užitím jasných, světlých barev při ztvárnění osoby, jejíž pohyb je
obrazem zachycen, tedy jakoby zastaven, oproti tmavému pozadí. Dle Espinela právě
výzkumy neurologů dokazují, že mozek potřebuje k zachycení a udržení objektu v prostoru
kontrast v osvětlení. Podobným příkladem může být zachycení zvláštní atmosféry obrazu, kdy
do temného pokoje vstupuje oknem jemné, žluté světlo ozařující ženinu postavu a tvář,
přičemž divák má pocit, že se v pokoji mezi jednotlivými objekty vyskytuje nějaká skrytá
substance. Tento vjem je vysvětlen tím, že malíř při malbě použil mnoho dílčích odstínů
barev, přitom lidský vizuální systém tyto odstíny barev v celku vnímá tak, že je navzájem
mísí a prolíná. Finální vizuální vjem diváka je pak ve výsledku neutrální, divák má pocit, že
v obraze vidí zachycení jakési průzračnosti, průhlednosti.
Co se týče základních výzkumů neurověd ohledně prožitku krásy, je vhodné zmínit
výzkum provedený Kawabatou a Zekim (2004). Autoři se touto studií pokusili navázat na
Kantovu koncepci krásy, a odpovědět tak na kantovskou otázku týkající se existence
podmínek souvisejících s fenoménem krásy a povahy předpokladů, které dávají platnost
estetickým soudům u lidí. Konkrétně se v této práci zabývali otázkou, zda existují určité
neurální předpoklady související s fenoménem krásy, a zda výskyt těchto předpokladů je
umožněn v jedné nebo více strukturách mozku. Jinými slovy, Kawabata a Zeki se pokusili
zjistit, zda existují oblasti v mozku, vykazující konzistentně aktivitu, pokud pokusná osoba
vnímá krásný objekt, stejně tak, pokud vnímá objekt ošklivý, a to bez ohledu na subjektivní
vkus pokusné osoby. Tento experiment byl proveden s deseti lidmi ve věku 20 až 31 let, bez
vzdělání v oblasti malířství nebo teorie umění. Osobám pak byly pomocí počítače předloženy
k ohodnocení obrazy (celkem 300), přitom pokusné osoby měly tato díla hodnotit pomocí
desetibodové stupnice, kdy jednotlivé rozsahy bodů byly přiřazeny pro hodnocení „ošklivý“,
„neutrální“ a „krásný“. V tomto pokusu byla užita funkční magnetická resonance. Co se týče
výsledků, podle Kawabaty a Zekiho lze vyslovit závěr, že pokud má být objekt ohodnocen
jako krásný nebo ošklivý neaktivuje se celá vizuální část mozku, ale pouze oblast, která se
specializuje na zpracování a vjem určité kategorie obrazu (užity byly například krajiny,
portréty, abstraktní motivy). Rovněž je toto ohodnocení spojeno s určitými mozkovými
strukturami, především s orbitofrontální kůrou, která se aktivuje při stimulech odměny (její
aktivita byla později zaznamenána také v souvislosti s potěšením, úsudkem a ohodnocením,
například Ishizu a Zeki, 2011) a s aktivací motorické kůry. Zároveň platí, že neexistuje nějaká
samostatná struktura, která by se aktivovala v případě, že je objekt vyhodnocen jako ošklivý.
Je patrné, že soudy o kráse nebo ošklivosti uměleckých děl neaktivují různé, samostatné
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oblasti mozku, ale odehrávají se ve stejných oblastech. Kawabata a Zeki (2004) rovněž
upozorňují na objev spojení mezi estetickým vnímáním a emocemi (tj. zapojení levé
parietální kůry a přední cingulární kůry). Při vyhodnocování krásného a ošklivého se tedy
zapojují mediální orbitofrontální, přední cingulární, parietální a motorická kůra. Podle
Františka Koukolíka tak zjednodušeně řečeno prožitku krásy odpovídá aktivace systému
odměny (Koukolík, 2006).
Ve výzkumu z roku 2011 zveřejnili T. Ishizu a S. Zeki, novou studii týkající se
neurálních korelátů krásy (Ishizu & Zeki, 2011). V této studii se autoři zaměřili na prověření,
zda estetické soudy aktivují shodné oblasti mozku i v případě, že hodnotícím osobám jsou
předkládány podněty z různých zdrojů (v tomto případě šlo nejen o obrazy, tj. stimuly, které
byly užity ve studii z roku 2004, ale také o úryvky skladeb). V pokusu bylo užito 21 osob
(vybráni byli nejen Evropané, ale také zástupci jiných národností a kultur, například Japonci,
Indové nebo Číňané), které měly dle devítistupňové škály hodnotit krásu nebo ošklivost
obrazů a skladeb, přičemž jejich bodová hodnocení byla obdobně jako v případě z roku 2004
rozdělena do tří skupin: krásný, neutrální a ošklivý. V experimentu byla užita funkční
magnetická rezonance. Výsledky pokusu ukazují, že v průběhu působení jednotlivých stimulů
byly aktivovány různé oblasti v mozku, typické pro určitý stimul, avšak jedna oblast byla
aktivována pokaždé. Jedná se o oblast mediální orbitofrontální kůry (obrázek č. 1), která
vykazovala aktivitu při estetickém hodnocení jak vizuálních, tak hudebních podnětů. Na závěr
svého výzkumu vyslovují autoři smělou představu (tak zvanou „brian-based theory“) o tom,
že krása nezáleží až tak ve vlastnostech objektů (jak to předpokládali někteří filozofové, od
Platóna počínaje, včetně těch, kteří se pokoušeli hledat krásu v číslech a matematických
rozměrech), ale spíše přímo v mozku toho, kdo objekt vnímá. V reakci na tento článek volně
publikovaný na internetových stránkách www.plusone.org se pak na jiných webových
stránkách objevil rozhovor s autorem tohoto výzkumu, Semirem Zekim, přičemž autor
rozhovoru užil v nadpise parafrázovaný citát Oscara Wilda: „Krása je v mozku toho, kdo se
dívá“(Lebwohl, 2013). Zeki zde obhajuje tento názor na základě výše provedeného
experimentu, který ukazuje, že estetická hodnocení u různých lidí různého pohlaví, různé
národnosti a rasy probíhají v mozku ve stejné oblasti, ať už se jedná o zpracování jakýchkoliv
estetických podnětů.
Vnímáním krásy a symetrie geometrických obrazců se zabýval výzkum T. Jacobsena
(Jacobsen, Schubotz,, Höfel & Cramon, 2006). V této studii byly užity abstraktní geometrické
obrazce (celkem 27), přičemž pokusné osoby měly hodnotit, zda jsou tyto obrazce krásné či
nikoliv a zda jsou symetrické, či nikoliv. Experimentu se účastnilo patnáct osob, opět byla
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užita funkční magnetická rezonance. Co se týče výsledků, byl prokázán vliv vizuální
symetrie/asymetrie a jednoty obrazce na estetický úsudek v tom smyslu, že obrazce
vykazující symetrii byly převážně hodnoceny jako krásnější než ostatní. U estetických soudů,
tedy zda je obrazec krásný nebo ošklivý, byla aktivována oboustranně frontomediální kůra,
zevní spodní prefrontální kůra, zadní cingulární kůra, kůra levého spánkového pólu a kůra na
hranicích spánkového a temenního laloku (též Koukolík, 2010). Autoři studie zdůrazňují, že
kromě oblastí, které se obvykle aktivují u estetických soudů, nově prokázali u těchto soudů i
aktivaci oblastí, které se jinak aktivují pouze při hodnocení symetrie (kůra levého sulcus
intraparientalis). Při posuzování symetrie byly aktivovány ty kórové oblasti, které jsou
součástí systému zpracovávajícího zrakově prostor, především temenní a premotorické
(Koukolík, 2010). Podle autorů studie tak bylo poprvé prokázáno, že estetické úsudky o kráse
aktivují ty sítě v mozku, které obecně tvoří základ pro hodnotící soudy, a proto sdílí určitý
neuronální základ se sociálními a morálními úsudky.
Další studie se zabývala výzkumem vlivu kontextu na estetické cítění (Kirk, Skov,
Hulme, Christensen & Zeki, 2009). Cílem bylo prověřit, na kolik ovlivní estetické soudy
účastníků pokusu informace o tom, že objekt, který pozorují, je buď umělecký dílem
vystaveným v galerii, nebo pouhým výtvorem počítačové animace. Pokusu se účastnilo
čtrnáct dobrovolníků, předem byli vyloučeni ti, kteří by mohli mít formální vzdělání
související s jakýmkoliv uměleckým oborem. V tomto pokusu byla užita funkční magnetická
rezonance. Dle předpokladů autorů byla umělecká díla, o nichž bylo účastníkům pokusu
sděleno, že pocházejí z galerií, esteticky hodnocena mnohem výše než objekty označené jako
výsledek počítačového programování (označení objektů bylo přitom provedeno náhodně).
Právě tyto kontextuální změny odpovídaly aktivitě v mediální orbitofrontální kůře a
prefrontální kůře, zatímco kontext nezávislý na přisuzované estetické hodnotě vyvolal
aktivaci v oblastech bilaterální entorhinální kůry a spánkového pólu. Výsledky tedy ukazují,
že aktivita mediální orbitofrontální kůry a prefrontální kůry v průběhu estetického posuzování
je významně ovlivněna původním očekáváním pravděpodobné hodnoty stimulů v závislosti
na jejich původu.
U neuronálních korelátů vnímání krásy hudby byly provedeny především
psychologické experimenty, výzkumů z oblastí neurověd v porovnání s výzkumem vizuálních
objektů bylo realizováno podstatně méně. Příčinou může být skutečnost, že prožitek krásné
hudby je mnohem složitější, jelikož častěji, než tomu bude u vizuálních uměleckých děl a
objektů, zahrnuje také zpracování emocí, popřípadě vzpomínek. Výzkumy z oblasti neurověd
se tak spíše zaměřovaly na různé aspekty, které jsou s prožitkem krásné hudby spojeny jako
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například emoce (Altenmüller, Schürmann, Lim & Parlitz, 2002; Damasio et al., 2000) nebo
motorická aktivita (například Kornysheva, von Cramon, Jacobsen & Schubotz, 2010). Větší
množství výzkumů bylo také věnováno problematice vnímání hudby u malých dětí (Trehub,
2003; Shahin, Roberts & Trainor, 2004). Studie z roku 2011 (Nieminen, Istók, Brattico,
Tervaniemi & Huotilainen, 2011), jejímž předmětem bylo vyhodnocení dosavadních
výzkumů týkajících se vztahu vjemu krásy, popřípadě libých počitků a hudby, potvrzuje
předpoklad mnohem větší komplikovanosti vjemu hudby, než je tomu u vizuálních objektů.
Jako základní příčina je uvedena různorodost počitků, které vznikají v průběhu vnímání
objektu, které jsou však v případě hudby zesíleny. Estetický prožitek obecně vychází
z percepční, kognitivní a emoční analýzy podnětu, přičemž ústí v estetický soud, estetické
emoce a vědomý prožitek potěšení z vnímaného objektu. Podle nejnovějšího modelu tak
estetický prožitek hudby začíná nejdříve percepční analýzou vnímaného objektu. Toto
stádium je pak doprovázeno aktivitou „jádra“ libosti nebo smyslové valence, které
jednotlivým zvukům přisuzují pojmy libosti nebo nelibosti (pravděpodobně prostřednictvím
rychlých drah nacházejících se pod kůrou mozku), a to buď na základě vzrušení, nebo na
základě jiných, samostatných emocí, které jsou rychle zpracovány pomocí neuronálních cest,
jež původně sloužily k přenosu vjemů jednoduchých zvířecích vokálů a lidských hlasů. Tyto
procesy jsou rovněž doprovázeny fyziologickými změnami organismu a motorickou aktivitou.
Další navazující stádia jsou pak spojena s aktivitou vyšších mozkových struktur a volních
inter-modálních procesů (například vyvolání vjemu z dlouhodobé paměti schémat hudebního
povědomí) a zahrnují estetické posuzování, estetické emoce (například radost nebo údiv),
vědomou zálibu a preferenci. Tyto estetické procesy iniciují zpětnou vazbu a vytváří jakousi
smyčku (uzavřený obvod) přispívající k utváření hudebního vkusu.
Pokud jde o vztah mozku a krásných tváří, v této oblasti proběhlo značné množství
výzkumů. Mnohé z nich tak budou podrobněji popsány dále, v této části se zaměříme na
studia činnosti mozku při pozorování krásné tváře. Dle Koukolíka se na zpracování krásných
znaků tváře (tedy těch, které se líbí heterosexuálním příslušníkům opačného pohlaví) podílí
jaderný (core) systém neuronální sítě mozku a její rozšířený systém. Jaderný systém
zpracovává konstantní znaky tváře, a to dohromady s proměnnými znaky (například směr
pohledu, pohyby ve tváři). Jaderný systém je umístěn ve zrakové kůře týlních laloků.
Rozšířený systém je založený na prostorové pozornosti, vnímání řeči, emotivitě a
biografických informacích. Jsou předpokládány zpětné vazby mezi oběma systémy
(Koukolík, 2006). Podrobná studie ohledně aktivity mozku při sledování tváří byla provedena
v roce 2001 (Aharon et al., 2001). V této studii autoři rozdělili výzkum do třech částí.
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Pokusným osobám byly předkládány obrázky krásných a průměrných žen a krásných a
průměrných mužů. V první části výzkumu měly osoby hodnotit tyto obrázky pomocí
sedmibodové stupnice. V další části měli pomocí stisku klávesy na počítači volit dobu, po
kterou budou obrázek sledovat. Ve třetí části pak byly pomocí funkční magnetické rezonance
sledovány aktivní oblasti mozku při pozorování tváří a bylo porovnáváno, zda změny
v mozku odpovídají výsledkům z dvou předešlých částí. Pokusu se zúčastnili pouze
heterosexuální muži, kteří byli rozděleni do dvou skupin; jedni měli posuzovat krásu tváří na
obrazcích, druzí pak sledovat tyto obrázky na počítači a klávesou korigovat tempo
zobrazovaných tváří. V případě tváří na obrázcích byla vždy rozlišována krása a průměrnost,
a to u obou pohlaví. Muži ve svých hodnoceních nečinili rozdíl mezi krásnými ženskými a
krásnými mužskými obličeji. Při sledování obličejů na počítači bylo zjištěno, že muži věnují
nejdelší dobu pozorování krásným ženským tvářím, a to více než všem ostatním kategoriím
tváří (tedy průměrným ženským, krásným a průměrným mužským tváří). Z těchto výsledků
lze tak vyvodit existenci dvou způsobů vnímání krásy u mužské populace: jednak krásy jako
čistě estetické (viz první část experimentu), jednak krásy, která muže odměňuje (druhá část
experimentu), jelikož tento typ krásy muži evidentně preferují. V třetí části pak byli muži
konfrontováni opět s obrázky krásných a průměrných mužských a ženských tváří. U krásných
ženských tváří, které by měly představovat jak krásu hodnotící, tak odměňující, byla
zaznamenána aktivita orbitofrontální kůry na pravé straně a nc. accumbens oboustranně. Dále
se slabší aktivita objevila ve ventrálním tegmentu a sublentikulární extenzi amygdaly. Dle
Koukolíka je možné, že ventrální tegmentum a sublentikulární extenze amygdaly tvoří při
interpretaci estetických a odměňujících aspektů „vyhodnocovací funkční jednotku“.
Dopaminergní oblast středních částí nc. accumbens má význam pro stimulaci motivovaného
chování, přitom nc. accumbens se aktivuje při očekávání odměny (Koukolík, 2006). Rovněž
činnost orbitofrontální kůry je spojována s odměnou. U mužských tváří, ať už krásných, tak
průměrných, bylo aktivováno ventrální tegmentum. Naopak, sublentikulární extenze
amygdaly utlumila svou činnost, stejně jako nc. accumbens. Právě tato skutečnost může
znamenat, že pokles aktivity v těchto oblastech mozku předznamenává absenci možné
odměny u mužských krásných tváří. Ve studii (Cloutier, Heatheron, Whalem & Kelley,
2008) věnované neuronálnímu výzkumu odlišností mezi pohlavími při pozorování krásných
tváří byla testována hypotéza, že části mozku, které jsou obvykle aktivovány ve spojení
s očekávanou odměnou, budou mnohem aktivnější u mužů, kteří pozorují obrázek krásné
ženy, než u žen, které pozorují obrázek krásného muže. Experimentu se účastnili jak muži, tak
ženy, kterým byly promítány obrázky obličejů opačného pohlaví, to znamená, že muži
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hodnotili pouze ženské obličeje, ženy jen mužské. Pomocí funkční magnetické rezonance
byly získány výsledky, které prokázaly, že aktivita oblastí mozku zahrnující centra „odměny“
jako například nc. accumbens a orbitofrontální kůra lineárně vzrůstala se vzrůstajícími
hodnoceními atraktivity posuzovaných tváří, a to jak u mužů, tak u žen. Avšak další analýza
získaných dat odhalila aktivitu orbitofrontální kůry, která rozlišovala atraktivní a neatraktivní
tváře jen u mužů – účastníků experimentu. Právě tento rozdíl v aktivitě mediální
orbitofrontální kůry mezi pohlavími může být podle autorů studie důvodem, proč muži
shledávají fyzickou atraktivitu u žen jako silnější motivaci v rámci pohlavního výběru.
Z nejnovějších výzkumů na toto téma lze zmínit například práci S. Kühna a J.
Gallinata (Kühn & Gallinat, 2012), ve které autoři provedli zevrubnou analýzu čtyřiceti
předcházejících studií týkajících se vztahu mozku a vjemu libosti (ať už šlo o atraktivitu,
potěšení nebo prožitek krásy). Jednalo se o vybrané studie provedené od konce devadesátých
let do roku 2011, jejichž předmětem bylo zkoumání působení různých podnětů – vizuálních
uměleckých děl, hudby, atraktivity tváří, ale také působení vůní a chutí, včetně například vína
a čokolády). Pozitivní koreláty subjektivní libosti byly nalezeny v mediální orbitofrontální
kůře, ventromediální prefrontální kůře, levém ventrální striatu, pregenualní kůře, pravém
cerebellu, levém thalamu a cingulátní kůře. Negativní koreláty byly zjištěny v levém
precentrálním gyru, pravém cerebellu a pravém frontálním gyru. Významné rozdíly v aktivitě
mozku v těchto oblastech během šetření nejčastěji pomocí funkční magnetické rezonance a
následně po ní nebyly zjištěny. Dle autorů studie lze z této meta-analýzy vyvodit závěr, že
soudy libosti přímo souvisí s oblastmi v mozku, které byly nejčastěji popisovány jako část
nervových obvodů týkající se odměny (má se namysli zejména mediální orbitofrontální kůra a
ventrální striatum). Získané výsledky rovněž naznačují, že ohodnocení objektu jako libého
nebo příjemného je biologický proces, který probíhá automaticky a který nepotřebuje ke
svému vzniku, popřípadě zesílení jiné příkazy nebo instrukce.

2.3

Biologické základy vnímání krásy
V této části budou předmětem zájmu biologické predispozice – determinanty, které

ovlivňují lidské vnímání krásy. Budeme se zajímat zejména o následující otázky: Je vnímání
krásy podmíněno biologickými pochody? Jakým způsobem mohou tyto pochody způsob
vnímání krásy objektu ovlivnit? Mohou určité biologické procesy probíhající v těle člověka
zvyšovat či snižovat jeho krásu? Vzhledem k tomu, že tématem této části jsou biologické
základy vnímání krásy, budou k tomuto tématu uvedeny studie zaměřující se na posuzování
lidské krásy, a to krásy a přitažlivosti obličejů, jelikož studií a experimentů na toto téma bylo
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provedeno poměrně značné množství a k dispozici jsou k tomuto tématu také studie
nejnovější, reflektující poznatky v období jednoho až tří let zpětně. Dále bude představena
problematika estetických preferencí krajin jako výsledek biologických predispozic člověka, a
také možnost univerzálního vnímání krásy zvířat, které může mít rovněž biologický základ.
Následující výzkumy a studie, jak již bylo uvedeno výše, vycházejí ze společného (převážně
neodarwinistického) paradigmatu, podle něhož má vnímání krásy u lidí jednotný společný
biologický základ, který se u lidského druhu v rámci jeho vývoje vytvořil jako adaptace.

2.3.1 Krása spočívá v průměrnosti
Tuto koncepci vnímání krásy předložila poprvé studie z roku 1990 (Langlois,
Roggman & Rieser-Danner, 1990). Předmětem této studie bylo testování hypotézy, že
průměrné tváře, tedy tváře vytvořené jako průměr z určitého počtu obličejů, by měly být
hodnoceny pozitivněji, tedy jako atraktivnější, než jednotlivé individuální tváře (obrázek č.
2). Tato hypotéza byla vytvořena na základě dvou hledisek – evoluční biologie a kognitivní a
vývojové psychologie. Z hlediska evolučně biologického, v souladu s Darwinovou teorií
přirozeného výběru, respektive pozdějšími neo-darwinistickými pojetími se má za to, že
v rámci přirozeného výběru a stabilizující selekce průměrné hodnoty znaků vyskytující se
v populaci budou úspěšnější a budou více preferovány než ty, které jsou extrémní,
představující odchylku od průměru. Jedinci nesoucí morfologické znaky blížící se průměru
populace budou s výrazně menší pravděpodobností nositeli škodlivých genetických mutací, a
proto by měli být obecně preferováni. Z pohledu kognitivní a vývojové psychologie bylo
v několika experimentech (například s malými dětmi) prokázáno, že lidé dávají instinktivně
přednost obličejům se znaky odpovídajícími průměrným hodnotám. Průměrné tváře se líbí
proto, že vykazují znaky prototypičnosti, tedy nesou znaky nejlépe vystihující daný objekt
(Havlíček & Rubešová, 2009).
Autorky tohoto výzkumu použily digitalizované snímky mužů a žen (obsahující
náhodně vybrané obličeje Evropanů, hispánců a Asiatů). Tyto snímky matematicky
zprůměrovaly. Dospělým účastníkům experimentu pak byly předloženy jak původní
individuální snímky obličejů, tak zprůměrované – kompozitní snímky těchto obličejů
vytvořených na počítači. Získaná data prokázala, že kompozitní snímky zprůměrovaných tváří
byly ohodnoceny jako mnohem atraktivnější než většina původních individuálních snímků.
Dále bylo zjištěno, že tyto kompozitní snímky jsou hodnoceny jako krásnější tím více, čím
větší je počet snímků, z nichž jsou složeny.

45

Tato studie vyvolala četné kritické komentáře ze stran odborné veřejnosti. Například
Alley a Cunningham (1991) poukazují na několik znaků, se kterými jsou kompozitní obličeje
spojeny a které mohou atraktivitu takto vytvořených obličejů významně ovlivňovat. Jedná se
zejména o fakt, že u kompozitních snímků mizí určité detaily původních individuálních
obličejů jako například pupínky nebo vrásky, výsledný kompozitní obličej pak vypadá
vyhlazeněji a mladistvěji. Další námitkou byl fakt, že při průměrování dochází postupně
k odstraňování původní asymetrie individuálních obličejů. Výsledný kompozitní obličej tak
vykazuje mnohem větší symetrii, z tohoto důvodu může být hodnocen jako atraktivnější. Tyto
námitky však byly postupně vyvráceny nebo odmítnuty jako fakta, která na výsledné
posouzení krásy nemohou mít vliv, respektive mohou mít vliv jen nepatrný. 12 Vedle
vyvracení kritických připomínek lze uvést další výzkumy, které hovoří ve prospěch hypotézy
krásy založené na průměru. Četnými studiemi bylo zjištěno (například Rhodes, Sumich &
Byatt, 1999), že tváře, které se svými znaky blíží průměru v populaci, jsou hodnoceny jako
atraktivnější než tváře, které se vyznačují charakteristickými rysy, vybočujícími z průměru.
Vyšší hodnocení pro průměrné tváře byla zjištěna nejen v západní společnosti, ale také
v jiných kulturách (Rhodes, 2006).
Komori, Kawamura a Ishihara (2009) se věnovali vztahu mezi odlišnostmi pohlaví a
preferencemi průměrných tváří. V jejich studii bylo zjištěno, že jak u mužských, tak u
ženských tváří platí pravidlo, že mnohem více jsou preferovány obličeje, které jsou
vzdálenější od průměru opačného pohlaví, tedy tak zvané „supernormální“ nebo extrémní
obličeje. Obličeje, které byly podobné obličejům opačného pohlaví, získaly nízké ohodnocení.
Podle autorů studie lze získané výsledky shrnout tak, že pokud by se vyloučil vliv sexuálního
dimorfismu, bylo by tímto experimentem podpořeno zjištění, že průměrnost je rozhodující při
hodnocení atraktivity lidských obličejů. V tomto aspektu, nezávislém na sexuálním
dimorfismu, jsou nejkrásnější tváře průměrné. Z pohledu sexuálního dimorfismu však zároveň
platí, že atraktivita a krása tváří je patrně funkcí odchylek od průměru. Výsledky této studie
tak podporují hypotézu dvourozměrného modelu nezávislého vlivu průměrnosti a sexuálního
dimorfismu na hodnocení atraktivity lidských tváří. Zjištění získaná v této studii také
objasňují zřejmý paradox, že průměrné tváře jsou mnohem atraktivnější než většina tváří,
zatímco některé tváře jsou mnohem atraktivnější než průměrné tváře.
Výzkumy z poslední doby naznačují, že preference průměrných tváří podporují
hypotézu vytvořenou na bázi kognitivně - vývojového psychologického modelu, jelikož
12

například Langlois, Roggman a Musselman ( 1994); Rubenstein, Langlois a Roggman (2002); Rhodes,
Sumich, a Byatt (1999); Keating a Doyle (2002).
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pokud by se mělo jednat čistě o výsledek evoluce ve smyslu specifické adaptace na vjem
tváří, neměla by se tato preference vztahovat na jiné objekty, než lidi. Výzkumy však bylo
potvrzeno, že lidé preferují také zprůměrované obrázky ptáků, psů nebo hodinek, které jsou
ohodnoceny jako krásnější (Havlíček, Rubešová, 2009).

2.3.2 Symetrické tváře jsou krásnější
Problematika krásy symetrických tváří se stala předmětem výzkumu přibližně od
poloviny devadesátých let minulého století. Autoři studií užili při testování počítačově
upravené původní snímky obličejů. Někteří při svých experimentech používali chimérické
obličeje, tj. původní obličej byl podélně rozdělen na levou a pravou polovinu, vždy buď
k levé, nebo k pravé polovině byl vytvořen její zrcadlový odraz, a tak zcela symetrický
obličej. Četnými studiemi však bylo zjištěno, že tyto „perfektně“ symetrické obličeje jsou
hodnoceny jako méně atraktivní než původní přirozené obličeje vykazující asymetrii.
Důvodem byl fakt, že chimérické obličeje zrcadlovým zobrazením vždy jedné poloviny tváře
obsahovaly určité deformace a jejich vzhled nebyl ve výsledku přirozený. Později byla užita
jiná metoda, kdy byly počítačově sloučeny obrázky původního obličeje a jeho chimérické
varianty – tyto dva obrázky byly zprůměrovány, čímž vznikl výsledný symetrický obličej bez
defektů a nepřirozeného výrazu (obrázek č. 3). Výzkumy užívající tímto způsobem upravené
snímky preferenci pro vytvořené symetrické obličeje již prokázaly (Little, Perret, 2010).
Jedna z prvních studií týkajících se vlivu symetrie na posuzování atraktivity tváří byla
provedena v roce 1994 (Grammer & Thornhill, 1994). Autoři této studie kromě symetrie
zkoumali také vliv průměrných tváří na estetické preference zkoumaných osob. Podle autorů
této studie lidské tělo, stejně jako obličej vykazují znaky bilaterální symetrie, přičemž tato
symetrie může být z evolučního pohledu projevem heterozygozity a rezistence proti
parazitům. Z tohoto pohledu může tedy představovat schopnost daného jedince odolávat
různým změnám, ať už genetickým nebo environmentálním. Symetrické obličeje by tak měly
být projevem vývojové homeostázy (stability). Z evolučního hlediska by symetrické obličeje
měly být preferovány, jakožto výraz adaptace pro výběr sexuálního partnera (Havlíček &
Rubešová, 2009), symetrie tak představuje výraz možné fenotypové kvality u daného nositele.
Tato studie předpoklad ohledně preference symetrických tváří potvrdila, a to jak u mužů, tak
u žen, zároveň však ukázala, že symetrie není pravděpodobně jedinou příčinou preference
krásných tváří. Pozdější výzkum z roku 1999 (Scheib, Gangestat & Thornhill, 1999), který se
zaměřil pouze na studium vztahu symetrie a hodnocení atraktivity ze strany žen vůči
opačnému pohlaví, odhalil, že existuje určitá korelace mezi atraktivitou a symetrickými
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obličeji, avšak tu ženy nemohly zcela přesně ohodnotit, což autoři přiznávají. Navíc bylo
zjištěno, že promítání pouze pravé nebo levé poloviny tváře jinak symetrických obličejů vedlo
k výraznější preferenci těchto obličejů, i když jejich symetričnost zůstala pozorovateli skryta.
Z těchto výsledků pak autoři dovodili, že atraktivita tváře souvisí patrně i s jinými znaky
(především sexuálním dimorfismem) než je pouze symetrie obličeje.
Další studie sledující uvedené evoluční hledisko (Fink, Neave, Manning & Grammer,
2006) testovala předpoklad, že pokud je preference symetrie v tvářích opravdu založena na
bázi adaptace v rámci evolučního vývoje a představuje kvalitu genů svého nositele, měly by
symetrické tváře být ohodnoceny nejen jako atraktivnější, ale také jako zdravější, popřípadě
by jim mohly být přisuzovány určité pozitivní osobnostní charakteristiky. Tento předpoklad
se potvrdil, tedy symetrickým tvářím byly přisuzovány vyšší hodnoty týkající se atraktivity,
zdraví a určitých osobnostních charakteristik jako například sociability, inteligence nebo
sebevědomí.
Kromě evolučního hlediska zmíníme ještě druhou hypotézu, která se snaží preferenci
symetrických obličejů vysvětlit. Podle této hypotézy je preference pro symetrické obličeje
obecně založena na kognitivních schopnostech lidského mozku. Preference pro symetrické
tvary je podle ní svévolná a vzniká pouze na základě způsobu, jakým pracuje lidský vizuální
systém. Jestliže se například jedinec setká s asymetrickým podnětem, ve kterém je asymetrie
vyjádřena pouze náhodně, potom průměr všech viděných takovýchto podnětů bude vnímán
jako symetrický. Pokud pak jedinec porovná pozorovaný podnět se souborem podnětů
uchovávaných v paměti, bude preferovat ty podněty, které se blíží nebo se podobají
symetrickým zapamatovaným podnětům. Preference pro estetické tvary by tak měla vznikat
jako vedlejší produkt vizuálního systému skrze percepční zkušenost lidí (Little & Perrett,
2010; Havlíček & Rubešová, 2009).
Z posledních studií zmíníme výzkum z roku 2010 (Zaidel & Hessamian, 2010).
Osobám účastnícím se pokusu byly promítány opět jak celé symetrické obličeje, tak jejich
pravé nebo levé poloviny. Aby bylo zabráněno ovlivnění úsudků pokusných osob, účastníci
experimentu byli rozděleni do tří skupin, každé z těchto skupin byl promítán pouze jeden druh
obličejů. I v tomto případě se potvrdilo, že symetrické obličeje byly ohodnoceny jako
atraktivnější, stejně byly ohodnoceny i poloviny těchto symetrických tváří. Podle autorů
studie tak tyto výsledky podporují názor, že vnímání lidských tváří je komplexní a základem
krásy lidských tváří není pouze symetrie. Autoři studie tvrdí, že specifické kognitivní funkce
lidského mozku umožňující symbolické a abstraktní vnímání mohou být příčinou vysoké
rozmanitosti estetických reakcí. Zdůrazňují, že estetické soudy vznikají na základě
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různorodých zdrojů, z nichž symetrie nemusí být jediným. Poukazují tak například na roli
asymetrie ve vnímání krásy, která byla mnohými studiemi prokázána například v oblasti
umění a přírodního estetična. Dle autorů teorie pohlavního výběru a jí spřízněné hypotézy
nemohou samy o sobě vysvětlit příčinu atraktivity lidských tváří. Tento názor podporuje
skutečnost, že u zvířat dosavadní výzkumy nepotvrdily výrazné estetické preference, co se
vzhledu jedinců týče. Naopak by měly být zohledněny specifické kognitivní funkce lidského
mozku, s tím, že je možné, že schopnost estetických soudů ohledně různých objektů může být
výlučně vlastní jen lidem a nemusí tedy souviset s pohlavním výběrem.

2.3.3 Krásné ženské a mužské tváře
Předmětem této části bude hypotéza předpokládající, že zvýrazněné mužské nebo
ženské pohlavní znaky ve tváři vedou ke zvýšené atraktivitě těchto tváří u druhého pohlaví, a
tudíž k jejich preferenci (obrázky č. 4 a 5.). Tato hypotéza vychází z premisy, že se tyto znaky
vyvíjí v důsledku působení hormonů, které zároveň ovlivňují imunitu jedince. Výskyt
extrémních pohlavních znaků ve tváři by tak měl být předzvěstí dobrého imunitního stavu
jedince. Navíc, některé z těchto znaků jsou indikátorem dobrého zdraví a plodnosti. Zvýšená
preference tváří se zvýrazněnými sexuálními znaky by tak měla být výrazem adaptace, která
se u lidí vyvinula v procesu pohlavního výběru. Obecně by tak zvýrazněné pohlavní znaky
mohly indikovat dobrou pohlavní kvalitu jedince, a jejich preference by tak měla zvyšovat
individuální reprodukční úspěch (Rhodes, Hickgord, & Jeffery, 2000). Mezi typické
femininní pohlavní znaky vznikající zejména působením ženského pohlavního hormonu
estrogenu jsou tradičně řazeny: na pohled zdravá, hladká a světlá pleť, absence ochlupení a
zdravé vlasy. Z dalších femininních znaků jsou to především tak zvané juvenilní (dětské)
znaky. Podle některých autorů totiž u žen v období puberty (tedy v období velkých
hormonálních změn) nedochází k tak intenzivním proměnám obličejových rysů jako u mužů.
Ženská tvář si tak i v dospělém věku zachovává většinu těchto juvenilních rysů, například
široké čelo, velké oči, malý, oblý nos, malou bradu a široké rty. S postupem věku se však tyto
rysy mění. Zvýšená preference tváří obsahující tyto rysy by tak měla souviset
s upřednostňováním žen, které jsou dospělé a mladé, tedy žen nejplodnějších (Havlíček &
Rubešová, 2009). U maskulinních znaků jde o rysy vytvářející se pod vlivem testosteronu:
například výrazné lícní kosti, výrazná dolní čelist, brada a nadočnicové oblouky. Podle
některých studií souvisí zvýšené množství testosteronu s dobrou imunokompetencí muže.
Preference mužských tváří se zvýrazněnými maskulinními znaky by tak měla odrážet ženskou
preferenci zdatných jedinců s dobrým imunitním systémem, kteří jsou odolní proti nemocem.
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Výsledky studií zabývajících se vztahem výskytu těchto znaků v tvářích obou pohlaví a jejich
atraktivitou však výše uvedenou hypotézu založenou na evolučním hledisku zcela
nepotvrzují, a to zejména u výrazných maskulinních znaků, což bude ilustrováno dále.
Co se týče femininních znaků v tvářích žen, výsledky provedených experimentů
naznačují jejich korelaci s vnímanou atraktivitou obličejů nesoucích takovéto znaky. Jako
příklad můžeme zmínit studii, jež se zabývala atraktivitou ženských tváří (Cunningham,
1986). V této studii Cunningham mimo jiné zkoumal, nakolik přítomnost juvenilních znaků
v ženské tváři ovlivní její atraktivitu. Cunningham v úvodu svého výzkumu zmiňuje již
experimenty Korthase a Trenholma z roku 1982, které prokázaly, že ženy s juvenilními
znaky jsou posuzovány jako atraktivnější. V Canninghamově experimentu byli jako účastníci
pokusu zvoleni pouze muži, kteří měli posuzovat atraktivitu tváří dospělých žen.
K experimentu byly užity fotografie obličejů žen obsahující výše uvedené juvenilní znaky.
Výsledky tohoto výzkumu prokázaly, že tváře žen obsahující juvenilní znaky byly hodnoceny
jako krásnější než ostatní ženské tváře.
Rhodesová ve své studii (Rhodes, 2006) dokládá, že výsledky výzkumů posledních let
se shodují ve zřejmé preferenci těchto znaků ve tvářích žen, a to ať už jde o jejich měření,
zařazení na pomyslném žebříčku nebo jejich manipulaci a zpracování. Dále bylo podle
Rhodesové zjištěno, že kompozitní snímky složené z velmi atraktivních ženských obličejů
vykazují výrazné femininní rysy. V pokusech, kde lidé měli na počítači sami modelovat
přitažlivé tváře, vytvářeli v případě ženských obličejů tváře s výraznými femininními znaky. I
studie z roku 2010 potvrzuje, že muži jasně preferují ženské obličeje s výraznými
femininními znaky, navíc v kombinaci s výrazně ženskými hlasy (Fraccaro et al., 2010).
Co se týče studia preference maskulinních znaků, popřípadě jejich porovnání s preferencemi
femininních znaků, v jisté studii (Perrett et al., 1998) byly místo fotografií užity kompozitní
snímky obličejů mužů a žen vytvořené na počítači, u nichž bylo možno počítačově modelovat
míru femininních nebo maskulinních znaků. Vybrány byly jak obličeje bělochů, tak asiatů,
tyto obličeje pak hodnotili muži i ženy. Získané výsledky prokázaly, že u ženských tváří byly
preferovány více ty, které obsahovaly femininní znaky. Tyto preference byly zjištěny jak u
bělošské, tak u asijské populace, v rámci každé populace se však zvyšovaly, což podle autorů
může naznačovat, že schopnost vnímat signály atraktivity je sekundárně získaná
prostřednictvím učení. Dále bylo zjištěno, že ženy u mužů více preferovaly femininní tváře
před tvářemi průměrnými nebo maskulinními. V tomto případě totiž zvyšování maskulinních
znaků u obrázků mužů vedlo k přisuzování negativních charakteristik těmto mužům jako
například nečestnosti nebo chladnosti. Autoři studie tedy upozorňují na určitý rozpor - do té
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doby získané výsledky jiných výzkumů totiž obecně naznačovaly, že zvyšování znaků
pohlavního dimorfismu u toho kterého pohlaví generuje v tvářích znaky atraktivity, jež jsou
z biologického hlediska užitečné. Avšak výsledky Perrettovy studie ukazují, že preference
maskulinních znaků u mužů z pohledu žen není jednoznačná - negativní charakteristiky
přisuzované mužům s výraznými maskulinními rysy mohou souviset s tím, že narůstající
množství testosteronu u mužů může být u žen podvědomě spojováno s problémovým
chováním a tudíž s negativním osobnostním hodnocením (například už dřívější studie
prokázali, že tito jedinci jsou více agresivní, je u nich znatelná tendence k násilí a vyšší
rozvodovost). Výsledky tedy naznačují, že vnímání mužské krásy ze strany žen je mnohem
komplikovanější, s tím, že ženy si v průběhu evoluce osvojili různé strategické adaptace. Buď
dávají přednost mužům s výraznými maskulinními znaky, jelikož tyto znamenají dominanci a
účinný imunitní systém, nebo naopak mužům s femininními znaky, jelikož tito jedinci jsou
vhodnější jako dlouhodobí partneři z hlediska otcovství.
Rhodesová, Hickgord a Jeffery (2000) užili opět počítačově vytvořené kompozitní
snímky průměrných tváří mužů a žen, u nichž zvýraznili maskulinní a femininní znaky.
Studie se účastnili dobrovolníci – běloši, muži i ženy. Experiment byl rozdělen do dvou částí.
V první části získané výsledky prokázaly, že průměrné tváře mužů byly preferovány před
tvářemi obsahujícími zvýrazněné mužské znaky. Nebyla zde však zaznamenána preference
ani pro průměrné ženské tváře ani pro tváře se zvýrazněnými ženskými rysy. V druhé část
experimentu měla obě pohlaví (každé pohlaví zvlášť) hodnotit nejkrásnější obličej ze souboru
obrázků mužů i žen obsahující jak zvýrazněné sexuální znaky, tak znaky průměrné. V této
části experimentu byly jasně preferovány ženské tváře s femininními znaky, v případě
mužských tváří taktéž. Tedy výsledky druhé části experimentu ukazují, že namísto preference
zvýrazněných sexuálních znaků ve tvářích obou pohlaví, existuje preference femininních
znaků jak v mužských, tak v ženských tvářích. Výsledky nepodporují obecnou představu, že
zesílené sexuální znaky ve tvářích automaticky generují zvýšenou atraktivitu, a to u obou
pohlaví, naopak zvýšená atraktivita se u obou pohlaví projevuje jen u tváří s femininními
znaky. Studie na obdobné téma (Swaddle & Reirson, 2002) potvrdila, že zvyšující se hladina
testosteronu koreluje s výskytem maskulinních znaků u mužů, tyto mužské obličeje jsou
ženami vnímané jako dominantní, ale nebyla zjištěna zvýšená preference těchto obličejů ze
strany žen. Experiment Peterse, Simmonse a Rhodesové (2008) rovněž nepotvrzuje korelaci
mezi zvýšenými maskulinními znaky a atraktivitou těchto mužů u žen, rovněž tak jedna
z novějších studií (Scott, Pound, Stephen, Clark & Penton-Voak, 2010). Nejednoznačné
výsledky ohledně preference maskulinních znaků ženami je možno vysvětlit také vlivem
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biologických pochodů – hormonálních změn odehrávajících se u žen, jelikož bylo četnými
studiemi zjištěno, že ženy pod vlivem hormonů, které se aktivují v různých obdobích
menstruačního cyklu, preferuji různé typy mužů (podrobněji k tomuto tématu dále).

2.3.4 Biologické pochody ovlivňující vnímání krásy
Tato část bude věnována vybraným biologickým procesům, které přímo či nepřímo
mohou mít vliv na vnímání krásy obličeje. Pozornost bude věnována hormonálním změnám,
ke kterým dochází v průběhu menstruačního cyklu u žen a které mohou ovlivnit vnímání
krásy a přitažlivosti obličeje ve dvou směrech; jednak půjde o změny ve fyziognomii a
tělesných projevech, ke kterým dochází během příslušné menstruační fáze u žen tak, že tyto
ženy jsou vnímány jako krásnější a atraktivnější, jednak o změny v individuálních
preferencích žen, kdy ženy budou v různých fázích menstruačního cyklu preferovat různé
typy mužských tváří. Kromě sledování změn v průběhu menstruačního cyklu bude věnována
pozornost také změnám preferencí u žen v různých obdobích jejich sexuálního života.
Co se týče prvního směru, tedy změn obličejových a tělesných, popřípadě i psychosociálních,
ke kterým v průběhu cyklu u žen dochází, výzkumy, které byly v tomto směru provedeny,
vychází z poznatků biologie a etologie. U savců bylo zjištěno, že v době ovulace u samic,
zejména pak u samic primátů, dochází ke zvýraznění některých tělesných znaků tak, aby byly
na první pohled pro samce viditelné, a tedy přitažlivé. Předpokládalo se, že u lidského druhu
tomu tak není, a ovulace u lidí zůstává skrytá (Havlíček & Rubešová, 2009). Jako příklad
výzkumů, které byly na toto téma provedeny, uveďme studii (Roberts et al., 2004), ve které
vědci zjistili, že i navzdory faktu, že ovulace u žen není na první pohled zjevná, fotky žen,
které byly vyfoceny v plodné (folikulární) fázi menstruačního cyklu byly jak muži, tak
ženami ohodnoceny jako atraktivnější, než fotky těchto žen v jejich neplodném období
(obrázek č. 6). Podle autorů by tato zjištěná zvýšená atraktivita žen mohla představovat
adaptaci, která zvyšuje pravděpodobnost ženy na otěhotnění. To, že ovulace u lidského druhu
není zjevná, bylo vysvětlováno různými hypotézami. Podle jedné tento jev například
usnadňuje sociální monogamii v rámci soužití lidí. Dále pak může zvyšovat a zajišťovat
otcovskou péči, popřípadě snižuje riziko infanticidy pravděpodobně právě proto, že zvyšuje
nejistotu otcovství. Jiná hypotéza odmítající tento jev spojovat výhradně s pohlavním
výběrem předpokládá, že utajená ovulace je výsledkem vlivu environmentálních podmínek, a
to především vlivu rozvoje vzpřímené bipední chůze.
Autoři tohoto výzkumu k pokusu vybrali ženy ve věku 19 až 33 let, které neužívaly
hormonální antikoncepci. Experiment probíhal na dvou místech: na univerzitě v Newcastelu a
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na Univerzitě Karlově v Praze. Ženy byly vyfoceny během svého menstruačního cyklu jak ve
folikulární fázi, tak v luteální, při focení měly zaujmout neutrální výraz. Jejich digitální
fotografie pak byly předloženy k ohodnocení jejich atraktivity jak mužům, tak ženám. Autoři
výsledky studie komentují v tom smyslu, že zatím není zcela zřejmé, jaké tělesné znaky ve
tváři se mění, a k jejich posouzení by bylo třeba provést další výzkumy. S odkazem na studii
Van den Bergheho a Frosta z roku 1986 předpokládají změny v barvě rtů a jejich velikosti,
rozšíření zornic a změny v barvě a tónování kůže. Podle autorů lze získaná data interpretovat
tak, že zvýšená atraktivita žen v období plodné fáze menstruačního cyklu zvyšuje počet mužů
– potencionálních sexuálních partnerů, které by žena mohla získat. Toto vysvětlení dle autorů
plně koresponduje s výsledky z jiných výzkumů, které ukazují, že ženy ve fertilní fázi cyklu
preferují muže s výraznými maskulinními znaky, tedy muže, jejichž vzezření reflektuje
dobrou genetickou výbavu. Rovněž další studie (Smith et al., 2006) prokázala, že obličeje
nenalíčených žen s vyššími hladinami pozdního folikulárního estrogenu jsou ohodnoceny jako
ženštější, atraktivnější a zdravější. Některé provedené výzkumy poukazují na vztah atraktivity
ženských tváří v období ovulace v souvislosti se zvýšenou symetrií (Havlíček & Rubešová,
2009). Také jedna z posledních studií (Puts et al., 2013), která se zabývá studiem vztahu
ženských hormonů estradiolu a progesteronu na vnímanou atraktivitu žen v průběhu
ovulačního cyklu mimo jiné potvrzuje, že ženským obličejům v období fertilní folikulární
fáze je přisuzována vyšší atraktivita, jak ze strany mužů, tak žen. Zároveň se však autoři
výzkumu v rámci získaných dat přiklání k hypotéze vyjádřené již ve studii Gangestada a
Thornhilla (2008), že zaznamenané znaky fertility ve vzhledu žen mohou být spíše výsledkem
bezděčného „úniku“ takovýchto informací, než jasným signálem ovulace.
V souvislosti se změnami atraktivity tváří v průběhu menstruačního cyklu žen byly
zkoumány i jiné aspekty, které by mohly prokázat, že ženy jsou ve fertilním období různými
způsoby pro muže atraktivnější jako potencionální objekt jejich sexuálního zájmu. Jedna ze
studií se například zabývala výzkumem atraktivity ženského hlasu v různých obdobích
menstruačního cyklu ženy (Pipitone & Gallup, 2008). Podle této studie byly změny
v atraktivitě hlasu zaznamenány pouze u těch žen, které neužívaly hormonální antikoncepci.
Účastníci pokusu (muži a ženy) ohodnotili jako atraktivnější hlasy žen, které se v rámci svého
cyklu blížily ovulaci. V jiné studii (Durante, Norman & Haselton, 2008) testovali autoři
výzkumu předpoklad, podle kterého by se ženy nacházející se ve fertilní fázi měly oblékat
odvážněji a přitažlivěji, než ve zbylých obdobích cyklu. Ženy, které se pokusu účastnily, se
dostavily k experimentu dvakrát – jednou ve fertilní fázi, podruhé v luteální. Vědci pak
zaznamenali, v jakém oblečení se ženy dostavily. Dále měly ženy načrtnout oblečení, které by
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si oblékly večer, pokud by si tento den vyrazily ven. Data z obou zdrojů výzkumu potvrdila
předpoklad výzkumu, autoři však upozorňují na modality v jednotlivých náčrtech, které
mohly být ovlivněny různými faktory, především osobnostními rysy žen. Existují však studie,
které výše uvedené předpokládané evoluční hledisko zcela nepotvrzují. Uveďme příklad
studie (Provost, Quinsy & Troje, 2008), která zkoumala atraktivitu chůze žen neužívajících
hormonální antikoncepci ve folikulární a luteální fázi jejich menstruačního cyklu. Výsledky
potvrdily, že muži reagují na změny chůze u žen v různých fázích cyklu. Překvapivě však
jako atraktivní označili chůzi žen v luteálním, tedy neplodném období menstruačního cyklu.
Podle autorů studie jsou tato zjištění v rozporu s doposud prováděnými výzkumy týkajících se
atraktivity tváří.
Co se týče druhého směru týkajícího se změn preferencí žen v různých fázích cyklu a
jejich upřednostňování různých typů mužských tváří, obvykle bývá tento fenomén spojován
s hypotézou, podle které zvýšená preference tváří mužů s výraznými maskulinními znaky
ženami nacházejících se ve fertilní fázi svého menstruačního cyklu představuje adaptaci, která
se vyvinula v rámci pohlavního výběru, přičemž má zajistit pro ženu spojení s mužem
s dobrou genetickou výbavou. Naopak preference mužů s femininními znaky v jiných
obdobích cyklu, kdy hladina hormonů v těle ženy odpovídá těhotenství, respektive přípravě
na těhotenství, je spojena s adaptací, jejímž základem je nalezení vhodného sociálního
partnera pro výchovu potomstva. Zároveň je předpokládáno, že tyto změny mohou být
adaptací na střídání cyklů s různou pravděpodobností oplodnění (Havlíček & Rubešová,
2009). Z provedených výzkumů na toto téma uveďme například studii (Penton-Voak &
Perrett, 2000), ve které byly ženám předkládány počítačově upravené kompozitní obličeje
mužů s upravenými maskulinními a femininními znaky. Studie v tomto případě prokázala
zřejmou preferenci mužů se zvýrazněnými maskulinními znaky u žen nacházejících se ve
fertilní fázi cyklu. Tato studie však nepotvrdila výraznou preferenci pro femininní znaky u
mužů ve zbývajících obdobích menstruačního cyklu žen. Následující studie (Jones et al.,
2005) zabývající se preferencí femininních znaků ze strany žen však prokázala zvýšenou
preferenci pro femininní znaky jak v mužských, tak ženských tváří u žen, které se nacházely
v luteální fázi cyklu. Pozdější studie například prokázaly (Welling et al., 2007), že zvýšená
preference maskulinních tváří mužů souvisí také s vyššími hladinami salivárního testosteronu,
přičemž i změny v kolísání tohoto hormonu v ženském těle mohou mít vliv na vnímání
atraktivity mužských tváří. Studie z roku 2008 (Little, Jones & DeBruine, 2008) ke
svému experimentu užila nikoliv počítačově upravené obrázky tváří, ale reálné fotografie
mužů s přirozeně výraznými maskulinními znaky. I zde získaná data potvrdila zvýšenou
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preferenci pro tyto typy mužů u žen ve folikulární fázi menstruačního cyklu. Výzkum z roku
2010 (Little et al., 2010) se zaměřil na studium vztahu ženských pohlavních hormonů a
estetické preference tváří, avšak v různých obdobích života ženy. Autoři vycházeli
z předpokladu dosavadních výzkumů, které naznačují zřejmou korelaci mezi plodným
obdobím menstruačního cyklu žen a preference maskulinních typů mužů. Autoři chtěli zjistit,
zda v různých obdobích života žen, kdy dochází k hormonálním změnám, a tedy i změnám
plodnosti, budou tyto ženy obdobně preferovat tyto typy mužů. Preference žen byly
zkoumány u skupin prepubertálních dívek a mladých dospělých žen, dále u žen v období před
a po menopauze a ve skupině zahrnující širokou věkovou škálu žen od prepubertálních až po
ženy po menopauze. Získaná data naznačují, že ve všech těchto skupinách byla preference pro
tváře s maskulinními znaky nejvyšší u žen, které se nacházely v reprodukčním věku. Nižší
preference pro tyto tváře byla zaznamenána u žen v prepubertálním věku, u žen po přechodu a
u žen ve věku odpovídajícím těmto obdobím. Podle autorů tak výsledky potvrzují, že
preference maskulinních znaků u žen je projevem jejich reprodukční strategie a souvisí
s pohlavním výběrem.
Z novějších experimentů lze uvést studii (Roney, Simmons & Gray, 2011), která se
zabývala zkoumáním hladiny estradiolu u žen a vlivem tohoto hormonu na preferenci mužů
s různými hladinami testosteronu. V experimentu byly použity fotografie mužů s vysokými a
nízkými hladinami testosteronu, tyto snímky pak byly počítačově upraveny na kompozitní
snímky, vytvořena byla vždy dvojice obličejů se znaky vysoké a nízké hladiny testosteronu.
Získané výsledky potvrdily korelaci mezi změnami hladiny estradiolu u žen v průběhu jejich
cyklu a změnami jejich preferencí ohledně mužských tváří. Ženy s vysokými hladinami
estradiolu dávaly přednost mužům s vysokými hladinami testosteronu. Studie ale překvapivě
nepotvrdila korelaci mezi vysokou hladinou estradiolu a preferencí maskulinních znaků u
mužů. Dle autorů tyto rozdíly naznačují, že obličejové rysy u mužů s vysokou hladinou
testosteronu se musí nějakým způsobem lišit od rysů, které jsou subjektivně ohodnoceny jako
maskulinní. Autoři přiznávají, že je třeba provést další výzkumy k upřesnění těchto zjištění.

2.3.5 Krajiny, které jsou podvědomě krásné
John D. Barrow ve své knize Vesmír plný umění (The Artful Universe, 1995) uvádí
příklad estetických preferencí krajin, které se líbí. Vychází z předpokladu, že prapůvodní
prostředí, ve kterém lidé žili, byla savana, tudíž estetické preference, a vůbec lidské
emocionální reakce na toto prostředí, by měly vykazovat určité pozitivní znaky (Barrow,
2000). Ve své knize uvádí příklady psychologických výzkumů, které byly provedeny u dětí a
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dospělých osob. U dětí byla zjištěna zřejmá preference krajiny typu savana. U starších
mladistvých byla zjištěna preference jak savan, tak jiných krajin, se kterými již tyto osoby
měly bezprostřední zkušenost (například listnaté lesy). Výsledky studií naznačovaly, že u
mladších osob existuje tendence upřednostňovat krajiny typu savana, přičemž tato preference
se se zvyšujícím věkem mění v návaznosti na získanou zkušenost a znalost jiných typů
prostředí. Pokud byla zkušenost u pokusných osob s jinými krajinami omezena, dávali
přednost rovněž krajinám typu savana. Lze tedy předpokládat, že preference tohoto typu
krajiny je vrozená a může být výsledkem adaptace našich předků (Barrow, 2000). Podle
Barrowa krajina typu savany v mnoha ohledech představuje prapůvodní bezpečné a výhodné
životní prostředí. Tento typ poskytuje lidem dobrý výhled a orientaci, roztroušené stromy a
keře nabízí stín, odpočinek a úkryt, většina zdrojů potravy se nachází v dostupné vzdálenosti
u země, na rozdíl například od lesů (Barrow, 2000). Podle Barrowa jsou tak lidské estetické
preference ohledně typů krajin souborem instinktů a zkušeností, a mohou mít biologický
základ (Barrow, 2000).
Také pozdější studie (Falk & Balling, 2010) provedená mezi lidmi obývajícími oblast
deštných pralesů Nigerie potvrdila výše uvedený předpoklad, když účastníci výzkumu měli
vybrat nejpříjemnější místo pro život z fotografií těchto typů krajin: deštný prales, opadavý
les, jehličnatý les, savana a poušť. Výsledky prokázaly jasnou preferenci krajiny typu savana,
i když se jednalo o obyvatele zcela odlišného druhu krajiny. Autoři uvádí, že výsledky této
studie potvrzují závěry dřívějších výzkumů zabývajících se estetickými preferencemi různých
typů krajin, které se opírají o hypotézu, že lidem je vrozená estetická preference krajiny typu
savana, jež se mění v procesu enkulturace a získáváním nových zkušeností.

2.3.6 Vnímání krásy zvířat – potencionální univerzální biologický základ
Kromě studií týkajících se problematiky vnímání krásy u lidí v podobě fyzické
atraktivity a vnímání krajin se v nedávné době objevily výzkumy zabývající se otázkou, zda
vnímání krásy zvířat má biologický základ, zda existuje shoda mezi jednotlivými kulturami
ohledně krásy zvířat, a zda by tedy posuzování líbivosti vybraných živočišných druhů mohlo
být univerzální. Například nedávno realizovaný výzkum (Frynta et al., 2011) vychází
z předpokladu, že naši předkové si mohli vytvořit adaptivní smysl pro vnímání zvířecí
atraktivity, a to dávno předtím, než proběhla geografická a kulturní diverzifikace lidského
druhu. K ověření této hypotézy provedli autoři studie mezikulturní výzkum ohledně
estetických preferencí hadů – hroznýšů, případně krajt zahrnující obyvatele Bolívie, Filipín,
Indie, Malawi a Maroka, a porovnali takto získaná data s výsledky získanými v rámci
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předchozích studií v České republice a na Papua Nové Guinee. Tyto typy hadů byly vybrány
proto, že se mezidruhově liší v barvě a vzoru a postrádají antropomorfické rysy, o nichž je
známo, že by mohly ovlivnit estetické preference u lidí. Právě interpretace zbarvení a vzorů
kůže těchto hadů se může lišit od kultury ke kultuře. Podle autorů studie byli hadi, a
především škrtiči významnými predátory vyskytující se v průběhu rané evoluce primátů. I
když bývají hadi obvykle spojováni se strachem a nebezpečím, podle autorů studie existují na
základě získaných výsledků dva na sobě nezávislé druhy postojů ohledně vnímání tohoto
druhu zahrnující jak vnímanou krásu těchto živočichů, tak vyvolání strachu. Respondenti ze
všech zkoumaných zemí se v tomto výzkumu shodli ohledně toho, jaké druhy jsou krásné a
jaké ošklivé. Výsledky výzkumu tak naznačují mezikulturní podobnosti ve vnímání těchto
živočišných druhů. Slovy autorů studie lze získaná data interpretovat tak, že vnímání krásy
těchto živočichů může být „částečně zděděno po dávných předcích ještě z dob, než se lidé
rozšířili napříč kontinenty, a tak si toto dědictví v sobě neseme všichni stejně, bez ohledu na
národnost či kulturní prostředí.”(Frynta et al.,2011)

2.4

Závěr
Co se týče poznatků ohledně toho, jakým způsobem lidé vnímají krásné objekty,

nejnovější studie naznačují, že posuzování krásy objektu se odehrává ve stejné oblasti mozku,
a to bez ohledu na druh zpracovávaného estetického podnětu a bez ohledu na to, zda je tento
objekt vyhodnocen jako krásný nebo ošklivý. Rovněž se tak děje u osob různých kultur a
různého pohlaví. Touto oblastí je zejména tak zvaná mediální orbitofrontální kůra, přičemž je
známo, že se tato oblast aktivuje při stimulech odměny. Podle některých autorů (například
Koukolík, 2006) lze z těchto zjištění vyvodit závěr, že posuzování krásy odpovídá systému
aktivace odměny. Pohled na krásné objekty nás tedy odměňuje. Výjimku z výše uvedeného
představují studie, ve kterých byla pozorována odlišná aktivita této oblasti mezi pohlavími
v případě experimentů zabývajících se hodnocením atraktivity opačného pohlaví. Bylo
zjištěno, že u mužů je aktivita orbitofrontální kůry mnohem vyšší, pokud pozorují tvář krásné
ženy, než u žen, pokud pozorují tvář krásného muže. Podle některých vědců (Cloutier,
Heatheron, Whalem & Kelley, 2008). Tyto poznatky potvrzují fakt, že muži v rámci
pohlavního výběru přisuzují často větší význam právě ženské atraktivitě.
Ohledně posuzování krásy lidských tváří lze konstatovat, že vnímání lidské tváře
z hlediska její atraktivity může mít společný biologických základ. Jeho příčina však nemusí
vždy nutně představovat adaptaci vzniklou v rámci pohlavního výběru, ale je nutno zohlednit
také kognitivně – vývojové psychologické hledisko. Z hlediska výše uvedených studií je
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patrné, že existují určité biologické determinanty ovlivňující vnímání lidské krásy. Například
jako krásnější byly posuzovány obrázky průměrných tváří složených z více tváří, dále tváře
symetrické a u žen tváře obsahující femininní a juvenilní znaky. Je však nutno si uvědomit, že
jednotlivé typy tváří samy o sobě nesouvisí se zvýšenou atraktivitou a je nutno zohlednit i
další aspekty (například sexuální dimorfismus). Nejednoznačné výsledky přináší studie
zabývající se atraktivitou tváří se zvýrazněnými pohlavními znaky – zatímco u mužů je
preference femininních juvenilních znaků u žen zřejmá, u žen preference maskulinních znaků
u mužů do určité míry kolísá. Právě tuto kolísavost pravděpodobně objasňují studie zaměřené
na změny v estetických preferencích u žen v různých fázích menstruačního cyklu, kdy ženy
v plodném období preferují muže se zvýrazněnými maskulinními znaky, kteří tak vykazují
rysy biologicky kvalitních jedinců, v neplodném období pak muže s femininními znaky, kteří
představují prosociální, neagresivní jedince schopné pečovat o potomstvo. Rovněž zajímavým
faktem jsou poznatky studií poslední dekády zaměřující se na posuzování krásy žen
nacházejících se v plodné fázi menstruačního cyklu. Zdá se, že tento biologický proces
významně ovlivňuje posuzování krásy žen ze strany mužů, otázkou zůstává, zda ovulace u
lidí zůstává opravdu skrytá, a zvýšená atraktivita v plodném období ženy je jen bezděčný
projev určitých hormonálních změn, či zda je jen dobře utajenou skutečností zvyšující šanci
na otěhotnění ženy v tomto období.
Na základě výše uvedených studií je možné předpokládat, že vrozený biologický
základ může mít také vnímání krásy zvířat a krajin, v těchto oblastech by však bylo nutno
provést další experimenty, které by se touto problematikou podrobněji zabývaly.
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3

Kulturní determinanty vnímání krásy

3.1

Úvod
Předmětem této kapitoly je přehled vybraných kulturních determinant vnímání krásy.

S tím souvisí také hledání odpovědí na otázku, zda je vnímání krásy univerzální bez ohledu na
kulturu a společnost, z které člověk pochází, nebo je naopak významně ovlivněno postoji a
hodnotami dané kultury. Jiným slovy, v této kapitole se budeme zaobírat podstatou krásy
v tom smyslu, zda krása a její standardy jsou univerzální a vnímání krásy tedy vykazuje
shodné znaky u všech lidí, nebo je krása umělým produktem té či oné kultury, přičemž její
standardy variují napříč jednotlivými kulturami. Tyto dvě představy o podstatě krásy lze
obecně popsat jako názorový střet mezi zastánci pojetí krásy jako sociálního konstruktu
(vědci převážně z oborů sociálních věd) a stoupenci biologické podstaty krásy jako druhu
adaptace, která se vyvinula v průběhu evoluce lidského druhu (vědci většinou z řad
evolučních biologů nebo psychologů).
V této kapitole tedy představíme jak argumenty sociálních konstruktivistů a studie,
které tyto argumenty podporují, tak protichůdné názory evolucionistů, včetně výzkumů
prokazujících jejich odlišná stanoviska. Dále budou předmětem zájmu vybrané aspekty
spojené s kulturní variabilitou estetických preferencí zahrnující změny estetických preferencí
v čase a napříč kulturami, podrobněji rozeberme vybrané fenomény spojené s vnímáním krásy
jako sociokulturním konstruktem.
Vzhledem k omezenému rozsahu této práce a velkému množství možných témat
spojených s kulturně odlišným vnímáním krásy, byla vybrána základní témata, která se v této
souvislosti nejčastěji v odborné literatuře zaměřené na mezikulturní výzkum vnímání krásy
vyskytují, a to estetické preference fyzické (převážně) ženské atraktivity a různých typů
krajin.

3.2

Vnímání krásy jako univerzálie nezávislá na kultuře
Způsob percepce krásy, který je vlastní všem lidem bez ohledu na jejich sociokulturní

původ a který je zároveň u všech lidí obdobný – právě toto paradigma je zastáváno převážně
evolučními biology, popřípadě evolučními psychology či neurology. Jedná se o předpoklad
podrobně vysvětlený již v předcházející kapitole, podle něhož má vnímání krásy u lidí
jednotný, univerzální biologický základ, který se vytvořil v rámci evoluce lidského druhu jako
určitá adaptace. Jinými slovy, podle tohoto názorového proudu je vysoce pravděpodobné, že
existuje něco, co bychom mohli označit jako univerzální krása.
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Připomeňme tedy některé výzkumy z předcházející kapitoly zaměřující se na
biologickou podstatu vnímání krásy, z nichž vyplývá pravděpodobná univerzálnost
estetických preferencí. Z oblasti neuroestetiky lze zmínit například studii autorů Ishizu a
Zekiho (Ishizu & Zeki, 2011), jejíž výsledky naznačují, že vnímání krásy v lidském mozku
aktivuje shodnou oblast (mediální orbitofrontální kůru), a to bez rozdílu na druh estetického
stimulu (vizuální nebo hudební stimul), a zároveň bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti nebo
kulturního původu člověka. Dále můžeme připomenout výzkumy týkající se biologických
základů vnímání krásy. U estetických preferencí vnímání obličejů četné studie prokázaly
preference pro průměrné obličeje složené z individuálních obličejů jedinců, a to napříč
kulturami (například Langlois, Roggman & Rieser-Danner, 1990; Rhodes, 2006). Rhodesová
(Rhodes, 2006) v metaanalýze reflektující výsledky dosavadních výzkumů v oblasti
biologických základů krásy dokládá, že společné estetické preference u lidí vedle průměrnosti
nalezneme také u preferencí symetrických obličejů a ženských obličejů vykazujících
femininní znaky, a to u různých ras. Sporná zůstává pouze otázka preference maskulinních
znaků u mužských obličejů, kdy dosavadní výzkumy nepřináší zcela shodné výsledky. Dále
lze poukázat na mezikulturní výzkumy (Frynta et al., 2011) zabývající se estetickými
preferencemi různých druhů zvířat, jež naznačují obdobné estetické preference u lidí
pocházejících z různých kultur, a tedy pravděpodobný vrozený biologický základ vnímání
krásy zvířat. Rovněž studie věnované výzkumu společných estetických preferencí ohledně
určitého typu krajiny dokládají společnou (patrně vrozenou) estetickou preferenci pro krajiny
typu savana (Falk & Balking, 2010).
Kromě výše uvedených prací bývá univerzálnost vnímání krásy dokládána na základě
jiných obdobných provedených studií, které zjistily zřejmou shodnou estetickou preferenci
pro určité znaky napříč kulturami. Například studie (Thakerar & Iwawaki, 1979) prokázala, že
co se fyzické atraktivity týče, hodnocení obličejů řeckých mužů ze strany žen bylo zcela
konzistentní u žen pocházejících z Číny, Indie i Anglie. V jiné provedené studii byla zjištěna
preference krásných ženských tváří vykazující tytéž znaky, a to u bělošek, Afroameričanek a
Asiatek, ze strany mužů – bělochů (Cunningham, 1986). Také mezikulturní výzkum (Jones&
Hill, 1993) potvrdil shodné estetické preference týkající se průměrných tváří a femininních
(juvenilních) znaků u žen, a to u vzorku lidí ze Spojených států, Brazílie a paraguayských
indiánů, kdy hodnotiteli byli lidé z těchto zemí, dále také Rusové a Venezuelané. Podobná
práce (Cunningham, Roberts, Barbee, Druen & Cheng-Huan, 1995) prokázala shodu studentů
asijského a hispánského původu, bělochů a černochů ohledně posuzování krásy asijských,
hispánských, bělošských a černošských žen, kdy obličeje žen, které byly shodně označeny za
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nejkrásnější, vykazovaly obdobné femininní (rovněž i juvenilní) znaky. Jelikož v této části
výzkumu šlo o studenty různého původu, kteří však již přišli nějakým způsobem do styku
s kulturou západní společnosti, rozhodli se autoři výzkumu provést další experiment, kde
hodnotícími subjekty byli studenti z Taiwanu hovořící čínsky, kteří nebyli ovlivněni kulturou
západních společností. I u této skupiny byly prokázány shodné preference ohledně ženské
krásy.
Výše uvedená zjištění však zcela nekorelují s výsledky studií z poslední doby, ve
kterých vědci zahrnuli do svých výzkumů širší aspekty vnímání krásy. Například jistý
výzkum (Penton-Voak, Jacobson & Trivers, 2004) prokázal, že ve vztahu k posuzování
atraktivity lidských tváří existují určité odlišnosti mezi kulturami, které souvisí s prostředím a
společností, v níž hodnotitelé žijí. V této studii byly zkoumány estetické preference mužů a
žen pocházejících z Jamajky a Velké Británie. Těmto osobám pak byly předloženy upravené
digitální fotografie mužů a žen pocházejících z Jamajky, Japonska a Velké Británie se
zvýrazněnými femininními a maskulinními znaky. Ženy z Jamajky preferovaly spíše muže
s maskulinními znaky, stejně tak jamajští muži ženy s maskulinními znaky než jejich britské
protějšky. Tato zjištění podle autorů podporují hypotézu, podle níž by jamajské ženy měly
více preferovat muže s maskulinními rysy než britské ženy, jelikož Jamajka na rozdíl od
Velké Británie představuje prostředí s nižší lékařskou péčí, vysokým výskytem parazitů a
mužská rodičovská péče zde není tak zřetelná. Ženy v tomto prostředí by si tedy měly vybírat
muže, kteří budou reprezentovat odolné, zdravé a geneticky kvalitní jedince s maskulinními
znaky ve tváři. Představu univerzálního vnímání krásy narušují rovněž studie zabývající se
determinanty ženské atraktivity (Swami & Tovée, 2005; Fischer & Voracek, 2006). V těchto
studiích bylo zjištěno, že co se týče poměru pasu a boků a tak zvaného body mass indexu, ve
společnostech, kde panují horší ekonomické podmínky a nedostatek blahobytu, muži vnímají
jako krásné ženy, které jsou silnější, naopak je tomu ve společnostech s dostatkem zdrojů.
Tedy ve společnostech, kde jsou zdroje vzácné, lidé preferují ženy se sklonem k obezitě. Tyto
preference se však odráží pouze ve vztahu k ženské atraktivitě, nikoliv ve vztahu k atraktivitě
mužů, kde žádné takové výsledky nebyly zjištěny. Tato zjištění naznačují, že vnímání krásy
mohou významně ovlivnit environmentální a ekonomické podmínky dané společnosti.
Kromě shora uvedených vybraných studií je univerzálnost vnímání krásy prokazována
také na základě hlediska „vrozenosti“ smyslu pro krásu. Studie, které byly realizovány na toto
téma, zkoumaly reakce dětí, zejména kojenců na krásné obličeje. Například bylo různými
studiemi zjištěno, že takto malé děti preferují krásné atraktivní obličeje před neatraktivními.
Tyto výsledky by tak měly podpořit předpoklad, že určitý „vjem pro krásu“ je všem lidem
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biologicky daný, pokud se projevuje u tak malých dětí, které ještě nejsou schopny vytvořit si
estetické preference ovlivněné prostředím, ve kterém žijí, zahrnující rodinu, společnost a
kulturu, natož pak vytvářet estetické soudy. Například bylo prokázáno, že u dětí převládá
tendence déle pozorovat krásné atraktivní tváře, než tváře neatraktivní, a to v rámci páru tvář
atraktivní – neatraktivní. (Langlois et al., 1987). Další studie potvrdila preferenci pro
atraktivní tváře u jednoročních dětí v rámci různých pokusů. Děti preferovaly hru s panenkou
s atraktivním obličejem než s obličejem neatraktivním, zároveň bylo zjištěna jejich pozitivní
reakce k cizímu člověku, který měl vytvořenu atraktivní masku obličeje (Langlois, Roggman
& Rieser-Danner, 1990). V později provedené studii (Langlois, Ritter, Roggman, & Vaughn,
1991) vědci zjistili, že děti preferují krásné tváře bez ohledu na rasu, pohlaví nebo věk, přitom
je zřejmé, že pokusné děti nemohly mít jakoukoliv zkušenost s pozorováním tváří vybraných
jiných ras, rovněž v takto nízkém věku (3 měsíce) nemohly být ovlivněné kulturním přenosem
hodnocení krásy. Tyto zjištěné estetické preference byly vysvětlovány dvěma způsoby.
Z pohledu kognitivní a vývojové psychologie byly tyto estetické preference spojovány
s průměrností znaků v krásných tvářích, kdy u lidí existuje vrozená tendence preferovat znaky
odpovídající průměrným hodnotám. Naproti tomu druhé vysvětlení nabízela evoluční
biologie, kdy preference krásných tváří měla odrážet tendenci preferovat tváře zahrnující
průměrné znaky vyskytující se v populaci. Novější studie (Quinn, Kelly, Lee, Pascalis &
Slater, 2008) však naznačuje, že vysvětlení preferencí krásných tváří u dětí se blíží spíše
kognitivně psychologickému hledisku, neboť v tomto experimentu bylo prokázáno, že děti
staré jen několik dnů preferují krásné „obličeje“ domácích koček a kočkovitých šelem nad
„ne-krásnými“. Výsledky experimentu dle autorů naznačují, že dětské preference krásných
tváří odráží spíše aktivitu specifických percepčně-kognitivních mechanismů než adaptaci
vzniklou v rámci pohlavního výběru.

3.3

Vnímání krásy jako sociokulturní konstrukt
Vnímání krásy jako výsledek nikoliv přirozeného biologického procesu, ale čistě jako

výsledek působení kultury na vnímání člověka – to je základní postulát stoupenců převážně
z řad sociálních věd, kteří považují vnímání krásy za výsledek působení nahodilých
kulturních zvyklostí. Již Darwin ve svém díle Původ člověka a pohlavní výběr (The Descent
of Man and Selection in Relation to Sex, 1871) se vyslovuje pro myšlenku, že základní
standardy krásy jsou v jednotlivých společnostech ovlivněny kulturními zvyklostmi, a
vnímání krásy tak vykazuje vysokou míru variability napříč jednotlivými kulturami (Rhodes,
2006). Poměrně dlouhou dobu totiž panovalo mezi vědci z oblasti sociálních věd přesvědčení,
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že vnímání krásy je ryzím sociokulturním konstruktem – výsledkem působení té či oné
kultury. Jako příklad lze uvést knihu amerických antropologů C. S. Forda a F. A. Beache
Patterns of Sexual Behavior z roku 1951, kteří provedli analýzu sexuálního chování lidí
napříč 191 společnostmi, včetně komparace zvířecího sexuálního chování, a odhalili mimo
jiné výrazné kulturní odlišnosti v posuzování krásy a přitažlivosti (Staley & Zhan, 2011).
Dále uveďme například studii (Mazur, 1986), která podala přehled rychlých změn ženského
ideálu krásy v rámci jedné, v tomto případě americké kultury během devatenáctého a
dvacátého století. Přibližně od osmdesátých let dvacátého století však postupně přibývá studií
stoupenců evolucionistického pohledu na vnímání krásy, které prokazují, že existuje
pravděpodobně jednotný, biologicky založený způsob vnímání krásy (Havlíček & Rubešová,
2009), a mění tak přesvědčení doposud dlouhodobě udržované mezi vědeckou komunitou o
tom, že vnímání krásy je kulturně relativní a má tedy čistě kulturní základ.
I přes tyto skutečnosti existují autoři převážně z řad sociálních věd a feministických
kruhů zastávající názor, že krása je produktem lidské kultury. K tomuto proudu lze zařadit
zejména Nancy Etcoff a její knihu s názvem Proč krása vládne světu (Survival of the
Prettiest: The Science of Beauty, 1999), Pierra Bourdieu a jeho knihu Nadvláda mužů (La
Domination Masculine, 1998) nebo americkou feministku Naomi Wolf a její knihu Mýtus
krásy (The Beauty Myth, 1991). Tito autoři chápou stanovení pravidel krásy jako uměle
vytvořený kulturní konstrukt, přičemž ideál krásy posledních desítek let v západní kultuře
popisují jako výsledek čistě mužského uvažování. Často je také poukazováno na proměnlivost
estetických preferencí v různých historických obdobích nebo napříč kulturami. Další
argument, který tito autoři používají jako důkaz pro výše uvedené paradigma, je existence z
pohledu kultury západní společnosti extrémních odlišností v posuzování krásy u kultur, ve
kterých dochází k bizarním nebo drastickým úpravám zevnějšku za účelem dosažení ideálu
krásy.
Některé z výše uvedených názorů se ve světle později provedených studií ukazují jako
ne zcela přesvědčivé. Například jedna ze studií (Gottschall, 2008) se zajímala o předpoklad,
který ve své knize předestřela Naomi Wolf, tedy že západní společnost klade přílišný důraz
na fyzický vzhled ženského těla, tato preference je navíc silně pokřivena mužskou
perspektivou posuzování krásy. Podle Wolfové je zřejmé, že ideál ženské krásy je zcela uměle
vytvořeným historickým a kulturním konstruktem typickým pouze pro západní skutečnost.
Autor se rozhodnul tato obdobná sociálně – konstruktivistická paradigmata prověřit pomocí
analýzy devadesáti sbírek lidových příběhů třinácti kultur zahrnující kulturní okruhy
domorodých obyvatel Austrálie, Afriky, Evropy, arktického pobřeží, Indie, Japonska, oblasti
63

Maysan, Blízkého Východu, pobřeží severozápadní Ameriky a Oceánie. Zjištění získaná
v rámci této studie prokázala, že ve všech těchto kulturách existuje shoda ohledně
zdůrazňování významu ženské krásy a atraktivity, podobná tendencím, jaké známe v západní
společnosti.

3.4

Kulturní odlišnosti ve vnímání krásy – vybrané aspekty
Vnímání krásy určitým způsobem variuje od kultury ke kultuře, neboť lze

předpokládat, že každá kultura disponuje vlastním souborem názorů a představ ohledně toho,
co je krásné, v posuzování krásy se tak odráží sociokulturní regulativy, kulturní vzorce a ideje
dané kultury.
V této části budou předmětem výkladu vybrané aspekty kulturních odlišností ve vnímání
krásy týkající se zejména ženské fyzické atraktivity a vnímání krásy krajin, neboť právě tato
témata jsou převažujícím předmětem zájmu řady výzkumů zabývajících se studiem vnímání
krásy napříč kulturami.

3.4.1 Vnímání fyzické atraktivity – krása těla a obličejů

3.4.1.1 Variabilita vnímání krásy v průběhu historického vývoje, napříč
kulturami a subkulturami
Variabilitu estetických preferencí můžeme zaznamenat v průběhu historického vývoje
jednotlivých kultur (ostatně změny ve vnímání krásy v jednotlivých obdobích vývoje
evropské kultury byly demonstrovány již v kapitole věnující se vymezení základních pojmů
této práce). Co se týče změn estetických preferencí u posuzování vybraných aspektů fyzické
atraktivity, lze připomenout změny v preferencích účesů (Harper, 2011) případně též změny
v preferencích módního odívání (Sproles, 1981). Jistá studie (Sarwer, Grossbart & Didie,
2003) dokládá, jak významně vnímání krásy ovlivňují sociokulturní determinanty, a to
v rámci vývoje americké kultury. Podrobně se zabývá proměnami ideálu ženské krásy
v rozmezí přibližně posledních sta let. Uvádí, že zatímco v devatenáctém století převládalo
několik ideálů ženské krásy, většinou se zdůrazněnými křivkami, ve dvacátých letech
dvacátého století již šlo o ideál ženy spíše chlapeckého vzhledu, bez jakýchkoliv ženských
křivek. V následujících dekádách se žádoucí ideál krásy opět navrací k ženštějším tvarům,
dívky jsou však štíhlé bez viditelných oblastí tuku. Výrazný návrat ke křivkám a zvýraznění
ženského hrudníku přichází v době let padesátých, kdy ideál krásy ztělesňovala americká
herečka Marilyn Monroe. Zároveň je však třeba dodat, že v tomto období se objevuje také
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ideál zcela opačný – křehké, sofistikované a elegantní krásy, který ztělesňovaly v té době
populární herečky Grace Kelly nebo Audrey Hepburn. V šedesátých letech nastupuje móda
velmi štíhlých žen chlapeckého zjevu reprezentovaná především americkou modelkou
Twiggy. Trend štíhlosti je zachován také v sedmdesátých letech, kdy však modelky oproti
předcházející dekádě oplývají většími křivkami. V osmdesátých a devadesátých letech dle
autorů studie vedle trendů štíhlosti a zachování křivek nastupuje trend fitness a muskulatury.
Tendenci zvyšující se štíhlosti autoři dokumentují na příkladech televizních a filmových
hvězd, jejichž štíhlost se podle autorů studie od roku 1933 významné zvýšila (například
soudobá hvězda seriálu Ally McBeal Callista Flockhart).
Kromě rozdílných pojetí krásy v různých kulturních obdobích vývoje určité
společnosti, je nutno zohlednit také rozdíly estetických preferencí mezi jednotlivými
kulturami. Tyto rozdíly lze velmi dobře demonstrovat na příkladech rozdílných úprav těla a
tváře včetně jejich zdobení. V této souvislosti užijeme rozdělení jednotlivých technik a
způsobů zkrášlování na trvalé a přechodné, a to v souladu s rozdělením obsaženém v
publikaci Lidský obličej (Havlíček & Rubešová, 2009).
Co se týče trvalých způsobů zkrášlování, jako příklad můžeme uvést umělé
protahování lidských lebek, kulturní zvyk, jehož existence byla zaznamenána ve vybraných
středoamerických a jihoamerických kulturách. V kulturách Inků nebo Mayů byly již malým
dětem pomocí destiček nebo podvazování uměle deformovány lebky tak, aby v dospělosti
získaly protáhlý tvar, jenž byl znakem vznešenosti a urozenosti (Schildkrout, 2004).
K trvalým změnám lze také zařadit zvyk spočívající v umělém prodlužování krků žen
praktikovaný u kmenů Kareni a Padaung v Myanmaru (Saad, 2010). U žen kmene Padaung se
jedná o prodlužování krku pomocí kovových obručí (obrázek č. 7), jejichž váha okolo 5,5
kilogramů tlačí na krční obratle a zároveň nadzvedává a napřimuje hlavu, čímž prodlužuje
krk. Tyto obruče pak nosí mladé dívky do doby, než se vdají (Jensen B.). Jako další zajímavé
kulturní specifikum lze zmínit zvyk udržovaný mezi příslušníky kmene Surma a Mursi
v Etiopii. Ženy těchto kmenů nosí ve rtech velké ploché talíře (obrázek č. 8), přitom je musí
nosit výhradně za přítomnosti mužů a mohou si je sundat pouze v přítomnosti jiných žen nebo
v době spánku (Jensen B.). Mezi další trvalé techniky zkrášlování lze zařadit skarifikaci
(jizvení), tetování a piercing, přičemž tyto techniky mohou mít v jednotlivých kulturách i jiný
význam než čistě estetický. Skarifikace byla zaznamenána například u kmene Tivů, obývající
oblast západní Afriky (Nigerie a Kamerun), kde ženy mají jizvami na břiše vytvořeny různé
obrazce, kdy je těmto obrazcům přisuzován nejen čistě estetický, ale také náboženský význam
(Lincoln, 1975). Zajímavý článek o tetování žen v jižním Mosambiku a ovlivnění této
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praktiky evropskými kolonizátory přináší článek Heidi Gengenbachové (Gengenbach, 2003).
Jako příklad zkrášlování pomocí piercingu uveďme propichování uší, rtů, nosu a jiných částí
u žen kmene Manyika, Ndau a Tsonga obývající oblast jihovýchodní Afriky (Betty, 2013).
Rovněž příslušníci kmene Kayapo obývající oblast Amazonie používají skarifikaci, piercing
uší, rtů a nosu, barvy na tělo a různé účesy jako prostředky pro zvýšení své atraktivity pro
potencionálního sexuálního partnera opačného pohlaví (Jensen, B.). Mezi trvalé techniky lze
zařadit také deformace nohou čínských žen prováděné podvazováním (Schildkrout, 2004)
nebo pilování špičáků u kmenů obývajících severní část Austrálie (Havlíček & Rubešová,
2009). Zajímavým fenoménem je bělení kůže u národů s tmavší barvou pleti (Afroameričané,
Indové, Asiaté), který v sobě kombinuje jak výsledek procesu akulturace, tak působení
tradičních představ a zvyků v dané kultuře, popřípadě odráží touhu po dosažení vyššího
společenského postavení v rámci dané společnosti. Tento fenomén bude podrobněji rozebrán
v následujícím textu. Z trvalých úprav zevnějšku lze dále zmínit taková kulturní specifika,
jako jsou v západní kultuře běžné různé chirurgické zákroky. Například v dobách, kdy dámy
nosily korzety pro zvýraznění štíhlosti svého pasu, si ještě k vyšší atraktivitě pomáhaly
odoperováním žeber. Ze zákroků moderní plastické chirurgie zmiňme například úpravy
prsou, zákroky odstraňující přebytečný tělesný tuk nebo upravující vzhled obličeje - nejčastěji
nosu, očí rtů, včetně zákroků odstraňující známky stárnutí. V této souvislosti je vhodné zmínit
také operační zákrok oblíbený mezi Asiaty, a to operaci očních víček – tak zvanou
blefaroplastiku, kdy dochází k úpravě očí tak, že po zákroku vypadají oči více „otevřené“, a
tedy získávají mnohem více evropský vzhled (Schildkrout, 2004). Tento zákrok podstupují
Asiaté z různých důvodů, v odborné literatuře bývá často zmiňováno ovlivnění estetickými
hodnotami západní společnosti nebo touha po lepším společenském postavení v rámci dané
kultury (Ouellette, 2009).
Mezi zkrašlovací techniky přechodného charakteru můžeme zařadit nejrůznější typy
účesů, úpravy vousů, malování na tělo a tváře, včetně make-upu. Například vdané ženy a
kurtizány v Japonsku si v období mezi desátým až devatenáctým století začerňovaly zuby
pastou ze speciálně vytvořené směsi, neboť černé zuby u žen byly v tomto období znamením
krásy a přitažlivosti (Li, Min, Belk, Kimura, & Bahl, 2008). Co se týče nošení make-upu, u
žen v západní společnosti je zřejmé, že je ženami užíván jako prostředek k zakrytí skvrn,
pupínků a jiných nedostatků pleti, kdy společně s líčením očí a rtů zvyšuje celkovou
atraktivitu ženského obličeje. Již v předcházející kapitole byly uvedeny výzkumy (Roberts et
al., 2004; Smith et al., 2006) prokazující, že tyto zkrašlovací prostředky obecně zvyšují
ženskou atraktivitu a v rámci menstruačního cyklu ženy možná tímto způsobem „maskují“
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období, kdy žena není plodná, a tedy muži vnímaná jako méně atraktivní. Podle těchto studií
byly prokázány rozdíly ve vnímání ženské atraktivity pouze u nenalíčených žen, u nalíčených,
žádné rozdíly pozorovány nebyly. Někteří autoři proto tento prostředek chápou jako uměle
vytvořenou kulturní adaptaci.
Vnímání krásy se může lišit v rámci jedné kultury také mezi jejími jednotlivými
subkulturami. Uveďme například zdobení těl a obličejů příslušníků skupin vyznávající
punkový styl života, skate nebo styl emo. Techniky jako tetování, piercing nebo malování
obličeje, včetně různých úprav účesů a specifických stylů odívání nalezneme i u těchto
skupin.

3.4.1.2 Specifika vnímání krásy – vybraná problematika
V této části budou předmětem výkladu vybraná témata související s vnímáním fyzické
krásy, která byla vybrána vzhledem k šíři různých aspektů, které v sobě zahrnují, a vzhledem
k dalším konotacím, které vyvolávají. Jedná se zejména o komparace ideálů krásy v různých
kulturách, překrývání těchto ideálů krásy, včetně procesů kulturní transmise, akulturace a
akomodace.
Prvním tématem, o kterém se v této souvislosti zmíníme, bude problematika bělení
kůže. Bělení kůže praktikované v některých kulturách (v této části se zaměříme na asijské
kultury, nicméně obdobný trend můžeme zaznamenat také v rámci příslušných kultur a
subkultur černošských nebo latinskoamerických populací) je fenomén, který se v rámci
mezikulturního výzkumu estetických preferencí fyzické krásy ocitnul v ohnisku mnoha
akademických článků a studií. Odborné články se tomuto jevu z hlediska sociokulturního
věnují především pomocí analýzy reklam zaměřených na spotřebitele ve vybraných zemích.
Na první pohled lze příklad bělení kůže ve vybraných populacích a kulturách označit za
typický příklad relativního pojetí krásy. Zatímco v západní kultuře již několik desítek let
navzdory varování lékařů převládá kult opáleného těla, kdy ženy (a mnohdy i muži)
navštěvují solária, pokud je to jen trochu možné, vystavují svá těla slunečním paprskům, a
v hojné míře nakupují samoopalovací kosmetiku, ve vybraných asijských kulturách panuje
trend zcela opačný. Lidé se snaží před sluncem chránit tělo i obličej, k dosažení světlejšího
vzhledu pleti pak používají různé kosmetické prostředky. Jak již bylo řečeno, bělení kůže jako
fenomén se ve vybraných kulturách vytváří jako výsledek působení několika faktorů. Předně
jde o vliv tradičních hodnot a postojů dané kultury. Například v Koreji byla bílá kůže bez
nedostatků, pih nebo jizev symbolem krásy již od dob prvé dynastie zahrnující období let
2333 až 108 př. n. l. Vzhledu bělejší kůže zde bylo dosahováno pomocí různých vod a
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usazenin medu. V Japonsku bylo u žen zvykem nanášet si na obličej bílý pudr, což bylo také
považováno za morální povinnost. V Indii byla a stále je bílá barva pleti považována za
přednost, přitom je spojována s třídou a kastou – sociálním statutem. K bělení kůže se v
některých oblastech této země užívala koupel v kukurmě. V Číně je bílá kůže rovněž
považována za symbol krásy, ženy zde za účelem dosažení světlejšího tónu pleti polykaly
prášek z perel (Li, Min, Belk, Kimura, & Bahl, 2008). V mnoha asijských kulturách je bílá
pleť spojována s aristokratickým vzhledem bohatších vrstev, které nemusí pracovat. Lidé
s opálenou kůží jsou považováni za lidi z nižších tříd a nižších socioekonomických skupin,
jelikož opálení bývají chudí lidé pracující celý den venku na polích (De Cort, 2009). Touha
po bílé kůži však může představovat podle některých autorů (Li, Min, Belk, Kimura, & Bahl,
2008) také výsledek vlivu současných západních médií a jimi prosazované globální
univerzální estetiky ženského těla, které významně ovlivňují i tyto kulturní oblasti. Z analýzy
vybraných reklam prezentovaných asijským ženám prostřednictvím médií (většinou šlo o
tištěné časopisy) pak vyplynulo, že tyto reklamy prezentují bělící prostředky jako výrobky
sloužící k dosažení pocitu luxusu a výjimečnosti, bílá kůže je spojována s dalšími (většinou
přírodními) symboly evokující čistotu a přirozenost (Li, Min, Belk, Kimura, & Bahl, 2008).
Jiná studie (De Cort, 2009) zabývající se komparací reklam pro ženy v belgických a
malajských časopisech zjistila, že v případě belgických časopisů jde v převážné míře o
reklamy inzerující krémy proti vráskám, v malajských médiích naproti tomu převažuje
kosmetika s UV faktory proti spálení, případně krémy proti pigmentovým skvrnám s bělícími
účinky, jelikož v této asijské zemi je ideál ženské krásy spojen s bílou pokožkou.
Jako další příklad problematiky výzkumu percepce krásy z pohledu odlišných kultur
lze zmínit studii (Frith, Shaw & Cheng), která se zabývala otázkou, nakolik se vnímání
ženské krásy jako sociální konstrukt mění ve společnostech východní, asijské kultury
(konkrétně šlo o Singapur a Taiwan) a nakolik v západní společnosti (Spojené státy
americké), a to především v oblasti zobrazení ženského těla v reklamě, jelikož právě zde
dochází podle autorů k umělému vytváření ideálů krásy.
V úvodu článku autoři upozorňují na výsledky obdobných, dříve provedených studií.
Například bylo zjištěno, že ženy ve francouzských reklamách jsou zobrazeny mnohem
odvážněji než v amerických, v amerických reklamách zase mnohem odvážněji než v
čínských. Naproti této skutečnosti autoři výzkumu upozorňují na srovnání reklam v několika
amerických a indických magazínech, kde rozdíl v pojetí ženské krásy nebyl zaznamenán.
Tento jev lze podle autorů článku vysvětlit tím, že je pravděpodobné, že tyto standardy ženské
krásy v reklamách byly přeneseny transkulturně mezinárodními reklamními agenturami. Dále
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autoři poukazují na fakta zjištěná při výzkumu reklam, jež reflektují odlišný přístup
marketingových stratégů v jednotlivých kulturách zohledňující skutečnost, v jaké kultuře se
rozhodnou výrobky určité značky propagovat. Například bylo zjištěno, že v reklamách
inzerovaných v Japonsku bílé modelky evropského vzhledu předváděly činnosti, které by
japonské modelky nikdy nemohly předvést, a japonské ženy by je nikdy neudělaly. Podobně,
v konzervativních státech, jako je například Malajsie nebo Indonésie, jsou modelkami
spodního prádla výhradně bělošky, zobrazení místní ženy v takovéto souvislosti by bylo
považováno za nevhodné a neslušné. Autoři studie uvádí také příklad jiných výzkumů
(Manyard a Taylor, 1999), kterými bylo zjištěno, že dívky v reklamách obsažených
v japonských časopisech pro náctileté zaujímají usměvavý, často až hihňající se výraz,
zatímco dívky v amerických reklamách výraz mnohem vážnější vyjadřující nezávislost.
Autoři reklam se tak zjevně přizpůsobují estetickým preferencím a hodnotám dané kultury.
Ve studii provedené Frithovou a jejími kolegy byly vybrány v rámci výzkumu Spojené státy
jako příklad státu západní kultury, a Singapur a Taiwan jako zástupci východní kultury silně
ovlivněné tradicí konfucianismu. I když Singapur a Taiwan náleží k témuž kulturnímu
okruhu, podle autorů studie je možno mezi těmito zeměmi nalézt zřejmé sociokulturní
rozdíly. V případě Singapuru jde o kulturně diverzifikovanou společnost, kde většinu
obyvatelstva tvoří Číňané, dále následují Malajsané a Indové, Taiwan naopak představuje
homogenní společnost, kde většinu obyvatelstva tvoří čínské etnikum. Oficiálním jazykem
v Singapuru je angličtina, na Taiwanu čínština. Porovnání ideálu ženské krásy v těchto
zemích by tak mělo vykazovat jistou variabilitu, a to jak mezi východní a západní kulturou,
tak mezi vybranými zeměmi téže východní kultury. Autoři studie však dospěli k závěru, že
zobrazení typu klasické ženské krásy je univerzální a vyskytuje se shodně jak v západní, tak
východní kultuře. Zároveň bylo zjištěno, že modelky bílé pleti byly více zobrazovány jako
sexuální objekt, a to ve všech vybraných kulturách. V západních společnostech tak převažují
reklamy na přípravky pečující o tělo, cvičení a oblékání, prosazují se sexy typy modelek, ve
východních společnostech se naproti tomu jedná zejména o reklamy propagující přípravky
pečující o pleť a vlasy.

Výsledky studie tedy naznačují, že ideálem krásy v západní

společnosti je tělo, ve východní naopak tvář.
Tyto závěry autoři vysvětlují bližším popisem standardů krásy ve zkoumaných
kulturách. Zatímco v evropském umění zobrazení ženského těla inklinovalo spíše k pojetí
tohoto objektu jako sexuálního stimulu, v asijském umění zobrazování ženského těla nemá
takovouto tradici. V asijské kultuře se naopak uplatňuje převážně zobrazování přírodních
motivů, co se týče ztvárnění žen, jedná se o zobrazení zahalených žen ve splývavých robách,
69

přitom pozornost je věnována především ženské tváři a vlasům než tělu. Tato studie tedy
pomocí analýzy reklam v časopisech určených ženám zjistila určité kulturní rozdíly mezi
zkoumanými společnostmi, zároveň však prokázala přejímání prvků jiných kultur v podobě
preferencí reklam s bílými modelkami.
Později provedená studie (Staley & Zahn, 2011) se zajímala o problematiku možného
ovlivnění estetických preferencí jinou kulturou, v níž člověk určitou dobu pobývá, tj.
problematikou akomodace. Konkrétně šlo o komparaci vnímání ženské krásy u čínských žen
– jednak studentek žijících v Číně a jednak studentek žijících ve Spojených státech
amerických na výměnném pobytu. Výsledky výzkumu odhalily, že čínské dívky pobývající
ve Spojených státech ve vnímání krásy vykazovaly již určité znaky estetických preferencí
ovlivněných americkou (západní) kulturou (zejména přání ohledně vlastního vzhledu být
štíhlejší a vyšší), zatímco některé standardy krásy odpovídající kultuře, z nichž pochází, si i
nadále zachovaly (například důraz na krásu obličeje, ztotožnění krásy s dobrým charakterem,
nebo odmítání chirurgických zákroků v rámci zkrášlování těla a obličeje).
Četným tématem výzkumů zabývajících se kulturními rozdíly ve vnímání krásy je také
komparace ideálů krásy štíhlosti a tloušťky mezi vybranými kulturami. Západní kultura je
v tomto ohledu spojována s kultem štíhlých až extrémně štíhlých těl. Někteří autoři tyto
estetické preference spojují se zvýšeným výskytem onemocnění jako je anorexie nervosa
nebo bulimie v těchto populacích. Studie zabývající se tímto fenoménem napříč kulturami
však naznačuje (Rieger, Touyz, Swain & Beumont, 2001), že tyto poruchy příjmu potravy
nemohou být spojovány pouze se západní společností, respektive s hodnotami, které vyznává.
Příklad ideálů krásy štíhlosti západní kultury bývá často konfrontován s ideály krásy jiných
kultur, zejména kultur oblastí saharské a subsaharské Afriky, kde byla zjištěna zřejmá
preference obézních žen. Avšak Reischer a Koo (2004) poznamenávají, že existují také
rozdíly ve vnímání štíhlosti a obezity v rámci „jedné“ západní kultury, například mezi
americkou a francouzskou kulturou, kdy Američané obecně přisuzují obézním lidem mnohem
více negativní charakteristiky. Preference obézních žen byla zjištěna například mezi
domorodými kmeny v Ugandě (Albers, 2010) nebo u azawaghských Arabů obývající území
Nigeru, kteří již od útlého věku malá děvčátka vykrmují tak, aby brzo získala kýžené ženské
tvary (Popenoe, 2004). Ženská tloušťka je v těchto kulturách spojována s bohatstvím,
blahobytem, ale také s ženskostí a sexualitou. Preference pro tloušťku v těchto prostředích
bývá vysvětlována jako výsledek působení několika faktorů: jedná se o oblasti zmítané
válečnými nepokoji, nemocemi, oblasti s nedostatkem jídla a hygieny. V takovémto prostředí,
chudém na potravinové zdroje, budou preferovány ženy, které svým zjevem dokazují, že jsou
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schopny v tomto prostředí přežít (také výše uvedené studie Swami & Tovée, 2005; Fischer &
Voracek, 2006; Renzaho, 2004). Naopak v západní společnosti lze pozorovat opačnou
tendenci zahrnující v sobě určité paradoxy. Štíhlost a tloušťka zde získávají nové kulturní
významy. Preferovány jsou štíhlé ženy, a to ve společnosti velmi bohaté na potravinové
zdroje, s dobrou lékařskou péčí a bez válečných konfliktů, kde obezita nabývá v některých
částech až pandemických rozměrů a představuje novou civilizační chorobu. Štíhlost se tak
stává záležitostí elit. Chudé masy mají přístup k velkému množství potravin, které však
z nutričního hlediska nejsou vyhovující. V převážné míře se jedná o kaloricky velmi vydatné
potraviny - velmi tučná nebo sladká jídla, která jsou však cenově dostupná, a tedy
nejrozšířenější. Zdravá, kaloricky nenáročná strava je dražší a ne každý si ji může dovolit. Být
štíhlý (pokud daný jedinec není nositelem velmi kvalitních genových predispozic), znamená
být disciplinovaný v jídle, udržení štíhlosti vyžaduje koupi dražších potravin, cvičení,
popřípadě využívání různých programů fitness, podstupování kosmetických procedur, a také
utrácení peněz za tyto služby. Přemíra obezity v západní společnosti vede k preferenci
štíhlosti jako vzácného jevu, vyskytujícím se nyní převážně u vyšších socioekonomických
skupin. Extrémně štíhlá těla modelek jsou podle některých autorů zcela nepřirozená, a neměla
by být ani podvědomě muži v rámci pohlavního výběru preferována, jelikož nositelky
takových těl mohou mít problémy s otěhotněním a rovněž s porodem zdravých potomků.
Přesto existují jako uměle vytvořený ideál krásy v západní společnosti již několik desítek let,
právě možná jako výsledek kulturní estetické preference vzácné štíhlosti jinak obezitou
zasažené konzumní společnosti bohaté na zdroje.

3.4.2 Vnímání krásy krajin
Tato část bude věnována problematice odlišného vnímání krásy krajin napříč
kulturami. V předcházející kapitole týkající se biologických determinant vnímání krásy byly
uvedeny příklady studií naznačující, že vnímání krásy krajin může mít jednotný biologický
základ, který je všem lidem společný, a to jako výsledek adaptace člověka na prostředí
nejvýhodnější pro jeho existenci. Tímto prostředím by podle autorů studií měla být savana,
prapůvodní krajina, ve které se lidský druh dlouhodobě vyvíjel, a kterou v důsledku migrace
opustil. Zvýšená preference těchto typů krajin by tak měla být archetypální vzpomínkou na
kdysi obývané prvotní prostředí. Autoři studií připouští postupné ovlivnění těchto estetických
preferencí prostředím, ve kterém člověk žije, popřípadě vzděláním. Níže uvedené studie
zkoumají vnímání krásy krajin z jiného pohledu a v některých aspektech upozorňují na možné
kulturní odlišnosti.
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V rámci prvé vybrané studie (Zube & Pitt, 1981) byl proveden výzkum ohledně
estetických preferencí krajin mezi obyvateli Jugoslávie, Karibiku a Spojených států
amerických, a to různého etnického původu. Jako posuzované krajiny byly vybrány krajiny
z karibské oblasti a severovýchodu Spojených států. Zásadní odlišnosti byly zjištěny ve
vnímání krásy krajin čistě přírodních a krajin obsahujících výtvory člověka. Autoři této studie
se tak přiklání k názoru, že vnímání krásy krajiny by mohlo být částečně naučené.
Autoři další studie (Hull & Reveli, 1989) zabývající se kulturními rozdíly ohledně
vnímání krásy krajiny provedli výzkum mezi západními turisty – návštěvníky Bali a
domorodými obyvateli Bali, kteří měli posuzovat krásu vybraných krajin. Studie prokázala, že
existují mezikulturní rozdíly stejně jako podobnosti ve vnímání jednotlivých typů krajin.
Zjištěné rozdíly dle autorů studie spočívaly například v tom, že západní turisté nepřesně
interpretují nebo zcela ignorují význam, který jednotlivým prvkům krajiny připisují obyvatelé
Bali. Z tohoto poznatku podle autorů vyplývá, že vnímání malebnosti krajiny je závislé na
významu, který je přisuzován jednotlivým prvkům krajiny, to znamená, že vnímání
malebnosti krajiny je do určité míry naučené. Co se týče podobností, dle autorů byly mezi
respondenty zjištěny shody ohledně preference krajin otevřených, přirozených a zelených
před krajinami urbanizovanými, suchými a uzavřenými.
Jiná studie (Yu, 1995) se zabývala posuzováním krajiny čínských národních parků.
Hodnotiteli v této studii byli Číňané (architekti, zahradníci, studenti z měst i venkova, dělníci
a farmáři) a obyvatelé Spojených států (absolventi studia designu na Harvardu). Cílem této
studie bylo nalézt případné rozdíly ve vnímání a posuzování krásy krajiny napříč kulturami a
subkulturami. Výsledky studie prokázaly následující zjištění: prostředí, ve kterém člověk žije
(tj. venkovské nebo městské) významně ovlivňuje jeho estetické preference. Například lidé
pocházejících z venkovského prostředí preferovali krajiny obsahující prvky novosti nebo
modernity, což autor výzkumu vysvětluje nedostatkem zkušeností s takovýmto typem krajiny.
Stupeň vzdělání a zkušenost s určitým typem prostředí rovněž ovlivňuje vnímání krásy
krajiny. Vnímání krásy krajiny však významně neovlivňuje získaná odbornost v oboru
zabývajícím se vzhledem krajiny. Makrokulturní rozdíly (tj. rozdíly mezi hodnotiteli z Číny a
Spojených států) nebyli překvapivě příliš výrazné. Autor studie tento výsledek zdůvodňuje
pravděpodobně vlivem výše uvedených faktorů, tj. environmentálního prostředí, z něhož
respondenti pocházeli a stupně vzdělání. Yu však naznačuje, že pro určité specifické typy
čínských krajin přeci jen určité rozdíly existují v tom smyslu, že hodnotitelé ze Spojených
států patrně neznají přesný význam, který některým prvkům v přírodě a krajině přisuzují
Číňané. Závěrem autor studie upozorňuje na zřejmou korelaci mezi estetickými hodnoceními
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příslušníků západních kultur zjištěných v předchozích studiích a hodnoceními Číňanů, kteří
dosáhli vyššího stupně vzdělání a pocházeli z městských aglomerací, než těch, kteří pocházeli
z venkova a dosáhli nižšího stupně vzdělání.
Novější studie (Buijs, Elands & Langers, 2009) zkoumala kulturní odlišnosti ve
vnímání krásy krajin mezi původními obyvateli Nizozemí a muslimskými imigranty. Obrázky
s krajinami, které respondenti hodnotili, představovaly koncept divočiny, funkcionalistický
koncept a tak zvaný vše zahrnující koncept. Koncept divočiny vyjadřoval ekocentrické
hodnoty a nespoutanost přírody, funkcionalistický koncept naopak souvisel s hodnotami
zaměřenými na člověka, poslední koncept pak obsahoval ekocentrické hodnoty s důrazem na
intimní vztah člověka a přírody. Výsledky prokázaly, že původní obyvatelé Nizozemí zjevně
preferují obrázky krajin náležící ke konceptu divočiny, zatímco imigranti preferují obrázky
krajin funkcionalistického konceptu. U imigrantů byla tedy prokázána zcela zjevná nízká
preference pro neobydlené a divoké krajiny jako močály nebo písečné duny, naopak
preferovali vysoce urbanizované typy krajin.

3.5

Závěr
Závěrem této kapitoly lze tedy poznamenat, že existují zřejmé odlišnosti ve vnímání

krásy, a to jak v průběhu vývoje kultur v jednotlivých historických obdobích, tak také napříč
kulturami v určitém čase. I když existují studie, které dokládají jistý univerzální biologický
základ vnímání krásy, je nutno přihlédnout k dalším determinantům zjevně ovlivňujícím
percepci krásy. V oblasti estetiky těla a obličeje jde jak o ekonomické a environmentální
determinanty, tak také právě o kulturní determinanty zahrnující sociokulturní regulativy a
ideje dané společnosti. Významnými determinanty vnímání krásy jsou také akulturační
procesy umocňované v dnešní době médií a reklamou, směřující k jednotně prosazovaným
globálním standardům krásy západní společnosti. V rámci analýzy výzkumů estetických
preferencí krajin je vhodné poukázat na zajímavá zjištění, která studie provedené v těchto
oblastech získaly. Ukazuje se, že způsob estetického hodnocení krajiny může být naučený,
jelikož existují zřejmé rozdíly mezi kulturami v tom, jaký význam přikládá daná kultura
určitým prvkům v krajině. Dále je zajímavým faktem zjištění, že lidé žijící v určitém typu
prostředí upřednostňují často kvalitativně opačný typ prostředí, možná právě proto, že s tímto
preferovaným typem prostředí nemají žádnou nebo jen velmi malou zkušenost.
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4

Krása jako předmět kvantifikace uměleckých standardů a
exaktní měřitelnosti

4.1

Úvod
Tématem této kapitoly je analýza specifických pojetí krásy, které se v rámci

evropského kulturního vývoje postupně etablovaly vedle standardních teorií a koncepcí. Jedná
se o pojetí krásy založené na čistě aritmetických a geometrických vztazích, krásy, kterou lze
pomocí matematiky vyjádřit, a následně zpětně matematicky změřit. Základní otázkami, které
si lidé v souvislosti s tímto pojetím v průběhu kulturního vývoje kladli, jsou mimo jiné tyto:
Může podstata krásy spočívat v prostých číselných vztazích? Lze krásu matematicky vyjádřit?
Lze krásu exaktně změřit? Existují matematické vztahy předurčující, že objekty, které budou
na těchto vztazích založeny, budou vnímány jako krásné? A pokud lze krásu matematicky
vyjádřit, představuje toto matematické vyjádření pouhou nahodilost, nebo existuje skrytá
věčná krása založená na matematických vztazích, kterou lidé postupně objevují? Tato kapitola
se pokusí k těmto otázkám podat výklad, popřípadě k některým z nich nalézt možné řešení.

4.2

Úvodní přehled
V rámci výkladu této kapitoly je vhodné problematiku nejprve uvést stručným

historickým přehledem souboru poznatků a teorií týkajících se zkoumání krásy jakožto
objektu měřitelnosti.
Počátky takovéhoto přístupu ke studiu krásy nalezneme především v klasickém období
antické estetiky. V této době se rozvíjel kánon, tj. soubor zákonů nebo pravidel, kterými se
doboví umělci, včetně architektů řídili. Kánon se uplatňoval jak ve stavbě chrámů a divadel,
tak ve vytváření soch, obrazů, včetně předmětů denní potřeby jako byly například vázy
(Tatarkiewicz, 1985). Pravidla kánonu stanovila, na jakých matematických poměrech mají být
jednotlivá díla vystavěna, aby byla považována za krásná. Klasičtí Řekové byli totiž
přesvědčeni, že objektivní krása existuje v číslech a mírách, přitom upřednostňovali
jednoduché matematické vztahy a obrazce (základní geometrické obrazce, se kterými Řekové
pracovali, byly čtverec, trojúhelník a kruh). Dále byli přesvědčeni, že tato objektivní krása
apriorně existuje v přírodě, umění tedy musí tyto proporce přírody reflektovat. Tudíž
například kánon v oblasti sochařství udával, že sochy musí mít takové proporce, jaké má
správně vystavěné tělo člověka. Je však nutno podotknout, že klasičtí Řekové nedodržovali
tato pravidla bezvýhradně, ale vždy je individuálně přizpůsobovali tak, aby bylo výsledné
působení díla pro pozorovatele co nejpříjemnější (Tatarkiewicz, 1985). Kánon v oblasti
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sochařství proslavil v mnohém Polykleitos, sochař žijící v druhé polovině pátého a na počátku
čtvrtého století před naším letopočtem. Byť se nedochoval žádný jeho spis, výsledky jeho
snažení zůstaly zachovány v jeho sochařských dílech jako například Doryforos nebo
Diadúmenos. S některými jeho myšlenkami čtenáře seznamují ve svých pojednáních
například Galenos, Plinius starší nebo Vitruvius.
Co se týče klasického období, s první ucelenou koncepcí vnímání krásy jakožto
určitou estetickou teorií přichází pythagorejci (zakladatel této školy Pythagoras se narodil
kolem roku 570 př. n. l.). Pythagorejská škola zdůrazňovala tak zvanou „čistou matematiku“,
tj. studium matematických vztahů pro ně samé, nikoliv pro jejich praktické využití, a tedy
číslo jako podstatu všech věcí, přičemž i věci samotné byly pro pythagorejce pouhými čísly
(Barrow, 2000). Od pythagorejců pochází také vize kosmu, ve kterém „věci existují, protože
odrážejí řád a jsou uspořádány, protože se v nich projevují matematické zákony, které jsou ve
svém souhrnu podmínkou existence jako takové i podmínkou krásy.“ (Eco, 2005, s. 61). Na
pythagorejskou filozofii v mnohém navázal Platón (427/428 př. n. l. až 348/347 př. n. l.),
který ve svých dialozích chápal krásu jednak jako harmonii a souměrnost (dialog Timaios),
jednak jako věčně prostupující záři (dialog Faidros), tedy koncepci věčné, univerzální krásy
existující nezávisle na objektech, jenž je v jednotlivých věcech nebo bytostech vyjádřena
pouze náhodně. (Eco, 2005). Připomeňme také Platónovo dílo Ústava, kde se zmiňuje o
harmonii kosmických sfér (Souriau, 1994). Platónův žák Aristoteles (384 až 322 př. n. l.)
hovořil o „unitas multiplex“ čili „jednotě v rozmanitosti“, ve které tkví podstata krásy. Právě
tento pojem dále ve své filozofii rozpracovali Aurelius Augustinus a Tomáš Akvinský (Volek,
1985).
V době helénismu vyniká zejména osobnost architekta a teoretika architektury Marca
Pollia Vitruvia (1. stol. n. l.), který přispěl k představě krásy jakožto symetrie rovněž
doplňkem pojmu „eurytmie“, tedy požadavku, aby umělecké dílo nevykazovalo pouze
formálně symetrické prvky, ale aby pohled na něj byl pro diváka rovněž subjektivně
příjemným. Přílišné lpění na zásadách symetrie totiž mohlo podle Vitruvia vést k výslednému
dojmu asymetrie, kdy dílo nemuselo být vnímáno jako krásné (například z důvodu pocitu
optické deformace, vzhledem ke vzdálenosti pozorovatele, výšce a celkovým rozměrům díla).
Rovněž navázal na tradici klasické řecké estetiky, když zdůrazňoval fakt, že prapůvod krásy
nespočívá v uměleckých dílech samotných, ale v přírodě, jejíž poměry a vztahy by se
v uměleckých dílech měly odrážet.
V období středověku to byl Aurelius Augustinus (354 až 430 n. l.) který přinesl do
raně křesťanské filozofie filozofii pythagorejskou, jelikož i on byl přesvědčen, že krása je „ve
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figurách (tvarech), ve tvarech jsou míry (proporce) a v mírách čísla.“ (Volek, 1985). Po
vzoru pythagorejců vytvořil Agustinus symboliku čísel založenou jak na symbolech
křesťanských, tak tradičních symbolech antické filozofie. Spojení Platónovy filozofie
s křesťanskou koncepcí světa jako díla Božího uspořádaného dle řádu a míry přinesli ve
dvanáctém století do středověké filozofie zástupci chartreské školy (Vilém z Conches,
Theodorik z Chartres, Bernard Silvestri, Alan z Lille) (Eco, 2005). Středověký scholastický
filozof Tomáš Akvinský (1225 až 1274) v Theologické summě vyjádřil přesvědčení, že
„smysly mají potěšení ze správných proporcí“ (Livio, 2006, s. 160), přičemž za správnost
proporcí považoval jejich úměrnost. Další podmínkou existence krásy bylo podle něj
zachování celistvosti věci, proporcionality (především přizpůsobení věci formě), dodržení
zásady přiměřenosti cíli (tj. krásná je ta věc, která přiměřeně svým vzhledem odpovídá cíli, ke
kterému je určena), vzájemné spolupráce mezi věcmi a záře čili jasné barvy věci (Eco, 2005).
V období renesance se část myslitelů zaměřila na čistě formalistické hledání podstaty krásy.
Znovuobjevení některých prací antických autorů (například Vitruviovo dílo Deset knih o
architektuře) zapříčinilo zvýšený zájem o proporce, harmonii a soulad, jejichž základem byly
matematické vztahy. Přestože je renesance většinou chápána jako opositum středověku a
zároveň období návratu k ideálům antiky, kontinuita středověké idey božské krásy zůstala
v této době plně zachována (Volek, 1985). Je vhodné však poznamenat, že myšlenka
harmonie a proporcionality částí celku byla důsledně aplikována pouze v oblasti architektury,
respektive v oblasti perspektivy malířské tvorby, avšak renesanční zobrazení lidského těla se
těmito pravidly neřídilo zcela úplně (Eco, 2005). Mezi významné osobnosti, které se vztahem
matematických zákonitostí a krásy v tomto období zabývaly, můžeme zařadit především
Leona Battistu Albertiho (1404 až 1472), Lucu Piacoliho (1445 až 1514/1517), Albrechta
Dürera (1471 až 1528), Leonarda da Vinciho (1452 až 1519) a Johanna Keplera (1571 až
1630).
Co se týče následného vývoje představ v této oblasti, pokračovatele těchto myšlenek
nalezneme až ve století osmnáctém, tedy v období osvícenství. Tento fakt má svou příčinu
pravděpodobně v přetrvávajícím přesvědčení období manýrismu a následně baroka, totiž, že
krása se rodí nikoliv z úměrných matematických pravidel, nýbrž z něčeho, co je za nimi, co je
převyšuje, z jakéhosi věčného neklidu (Eco, 2005).
Chápání podstaty krásy založené na augustianském principu tvarů, měr a čísel tak
našlo svou odezvu až v díle skotsko-irského filozofa Francise Hutchesona (1694 až 1746),
představitele skotského osvícenství. Tento myšlenkový princip se objevuje i ve filozofii
Immanuela Kanta (1724 až 1804).
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V oblasti estetického uvažování se počíná rodit mimo jiné pod vlivem Kantovy
filozofie tak zvaná formalistická estetika. Hlavní představitelem tohoto směru byl Johann
Friedrich Herbart (1776 až 1841). Herbart byl přesvědčen, že krásu vykazuje pouze vztah
(poměr) prvků – elementárních částí nějakého objektu, tedy například tónů hudby, barev
obrazu, rozměrů díla a podobně. Tyto elementární části samy o sobě nevyvolávají žádné
dojmy, jsou proto neutrální. Avšak jejich vzájemný vztah již estetickou libost nebo nelibost
vyvolává, proto je nutno zaměřit se na jejich studium. Tyto vztahy nazval formou, přičemž
podle jeho názoru krása spočívá právě v této formě, nikoliv v obsahu, například uměleckého
díla (Volek, 1985). Na formalistický přístup Herbarta navázal ve své práci Adolf Zeising
(1810 až 1876), který se intenzivně zabýval studiem zlatého řezu a prokázáním jeho existence
nejen na lidském těle a v přírodě, ale také v běžných předmětech. Zeising se v rámci svého
výzkumu pohyboval pouze ve sféře teorie, empirické experimenty neprováděl.
V souvislosti s rozvojem moderní vědy a vědeckých metod, je právě období
provádění empirických výzkumů a experimentů v oblasti prokázání existence univerzálních
matematických poměrů jako příčiny vnímání krásy spjato s druhou polovinou devatenáctého
století, konkrétně se školou Gustava Theodora Fechnera (1801 až 1887), zakladatele
experimentální estetiky. Roku 1876 vychází Fechnerovo slavné dílo „Vorschule der
Aesthetik“ (Úvod do estetiky), ve kterém se zabývá možnostmi hledání matematických
zákonitostí v geometrických obrazcích a předmětech, a prokázání jejich vlivu na libé vnímání
u pokusných osob. Na Herbartovu filozofii a Fechnerovy experimenty pak ve svých pracech
dále navázali profesoři pražské Karlo-Ferdinandovy (později Karlovy univerzity) Otakar
Hostinský (1847 až 1910) a jeho žák Otakar Zich (1879 až 1934), přitom Zich se věnoval
zejména experimentům v oblasti vnímání hudby.
Ve století dvacátém pak pokračuje výzkum vnímání krásy v různých oblastech, kromě
vnímání vizuální krásy je zkoumána také například schopnost estetických soudů v hudbě nebo
v literatuře a v poezii. V návaznosti na fechnerovské výzkumy je i ve 20 a 21. století zkoumán
zlatý řez, respektive jiné významné aritmetické veličiny, a to za pomocí nejmodernějších
počítačových metod, přičemž tyto experimenty jsou prováděny převážně na poli psychologie.

4.3

Hledání matematických zákonitostí krásy
Tato část bude věnována podrobnému výkladu jednotlivých přístupů týkajících se

hledání matematické podstaty krásy, včetně výzkumů zabývajících se možností měřitelnosti
krásy. Pozornost bude věnována zejména následujícím matematickým vztahům: poměru
zlatého řezu (neboli zlatému poměru, rovněž známému jako číslo φ), tak zvaným zlatým nebo
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též Fibonacciho číslům, vitruviánským číslům a fraktální geometrii. Rovněž bude rozebráno
téma užití číselných vztahů v umění.

4.3.1 Krása a harmonie ukrytá v číslech - pythagorejci
Významným myslitelem, který se zabýval pravděpodobně jako první matematickým
vztahem čísel, harmonie a krásy, byl Pythagoras (narozen kolem roku 570 př. n. l. na ostrově
Samos). Známý je především jeho objev na poli hudby, když odhalil příčinu vzniku tónů
příjemných pro lidské ucho, jelikož zjistil, že výšky jednotlivých tónů odpovídají poměrným
délkám vibrujících strun. Znamená to tedy, že pokud rozezníme strunu o polovinu kratší než
původní, získáme tón, který bude znít o oktávu vyšší (poměr 1:2). Další vzájemné poměry
strun vedou například k intervalu kvinty (poměr 2:3) nebo kvarty (poměr 3:4). Mimo tyto
vztahy mezi intervaly tónů dovodil rovněž, že jednotlivé tóny hudební stupnice lze vzájemně
získat jejich poměry, tedy například tón A vznikne z poměru 6 : 5 tónu C (Livio, 2006).
Poznání ohledně existence matematicky vyjádřitelné harmonie v hudbě vztáhli pak
pythagorejci na možnost existence vesmíru (kosmu) založeného na číslech, respektive
vztazích mezi čísly. Tato myšlenka vedla ke koncepci „harmonie sfér“ nebo též „hudby
sfér“, podle níž vesmírná tělesa svým pohybem ve vesmíru vytváří harmonické souzvuky, jež
lidé však nemohou zaslechnout. Právě tato myšlenka se do budoucna stala inspirací nejen pro
umělce a filozofy, ale také pro badatele z oblasti přírodních věd. Ve středověku se tato
představa rozvíjela především v dílech Boëthia (kolem roku 480 až 524/525) a Scoty
Eriugena (810/815 až 877), v renesanci pak v pojednáních Vincenza Galileiho (1520 až 1591)
a Johanna Keplera (1571 až 1630).
Pythagoras a jeho žáci za základ všeho považovali číslo. Číslům v rozmezí 1 až 10
přiřazovali zvláštní výklad a charakteristiku; z tohoto pohledu se v rámci dalšího výkladu jeví
nejzajímavějším číslem číslo 5. Toto číslo znázorněné geometricky představuje obrazec
pětiuhelníku, spojením jeho vrcholů úhlopříčkami vznikne pentagram, symbol, který
pythagorejci rovněž užívali jako označení svého bratrstva (Livio, 2006). Je zřejmé, že tento
geometrický obrazec obsahuje na první pohled zmenšující se obrazce pětiuhelníku a v nich
vepsané pentagramy – takto by mohly být konstruovány donekonečna (obrázek č. 9). Poměr
delších úseček obrazce ke kratším je roven poměru čísla φ, označovaném také jako zlatý řez
(viz výklad dále). Z tohoto důvodu je Pythagoras (který žil několik století před Eukleidem)
některými historiky matematiky považován za prvního objevitele poměru zlatého řezu, ačkoli
Pythagoras sám ani jeho žáci na tyto skutečnosti nějak neupozorňovali. Pythagorejský
pětiúhelník v průběhu staletí tak představoval v různých pojetích symbol dokonalosti,
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harmonie a souměrnosti (jako příklad uveďme jeho užití v tak zvaných platónských tělesech,
nebo v kresbě „vitruviánského“ člověka Leonarda da Vinciho – obrázek č. 10).

4.3.2 Platónská tělesa a Platónova koncepce krásy
V rámci výkladu týkajícího se zkoumání univerzální matematické podstaty krásy je
nutno připomenout koncepci Platónovu (427/428 př. n. l. až 348/347 př. n. l.) spočívající
v představě existence právě pěti pravidelných těles – tak zvaných těles platónských. Tato
Platónova myšlenka se totiž stala základem pro zkoumání matematických vztahů založených
především na zlatém poměru, jak bude uvedeno dále. Platón se v dialogu Timaios pokusil
objasnit původ kosmu, respektive struktury veškeré hmoty pomocí pěti pravidelných
mnohostěnů, a to čtyřstěnu, krychle, osmistěnu, dvanáctistěnu a dvacetistěnu (obrázek č. 11),
vykazujícími tyto vlastnosti: strany všech těchto těles jsou stejné a všechny vrcholy každého
tělesa leží na povrchu koule, která jim může být opsána (Livio, 2010). Platón pak spojil
Empedoklovu nauku o čtyřech základních elementech s tvary jednotlivých těles tak, že
čtyřstěn byl spojován s ohněm, krychle se Zemí, osmistěn se vzduchem a dvacetistěn s vodou.
Dvanáctistěn, pro nějž již nezbyl žádný prvek, byl v Platónově pojetí spojen s vesmírem,
respektive podle Platóna jej sám Bůh použil k tomu, aby vesmír sestrojil (Livio, 2006).
Dvanáctistěn, jak je možno vidět na obrázku, je složen pouze z pravidelných pětiuhelníků,
z nichž každý je založen na poměru zlatého řezu. Rovněž jeho objem i obsah lze matematicky
vyjádřit pomocí funkcí poměru zlatého řezu.( Livio, 2010). V dialogu Timaios Platón vedle
podrobné rozpravy o tělesech naznačil také základní koncepci pojetí krásy, kterou v souladu
s pythagorejskou filozofií představovaly právě harmonie a úměrnost částí. (Eco, 2005).
V dialogu Faidros, jak již bylo uvedeno v úvodním přehledu, Platón prosazoval svou
představu o kráse jako věčné a univerzální, kdy jednotlivé předměty jsou jejím pouhým
nedokonalým odrazem (Eco, 2005). Tento známý platónský princip přejali mnozí renesanční
umělci, když byli přesvědčeni, že například krásu sochy nevytváří vlastní rukou, ale jejich
univerzální věčnou krásu postupně odkrývají vytesáním z mramoru.

4.3.3 Euklidés – matematický objevitel zlatého řezu
Euklidés se narodil kolem roku 325 př. n. l. a jako první exaktně formuloval
matematické vyjádření vztahu dvou úseček různých délek, jejichž vzájemný poměr je roven
iracionálnímu číslu, později označovaném řeckým písmenem φ, které v průběhu dalšího
vývoje získalo přízvisko jako „zlaté“ nebo „božské“, či známější název „zlatý řez“ či „zlatý
poměr“. Podle Eukleida tedy platí, že rozdělíme-li úsečku AB na dvě části bodem C tak, že
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poměr délek delší úsečky AC ke kratší CB bude stejný jako poměr celé úsečky AB k délce
její delší části AC, rozdělíme tuto úsečku dle slov Eukleida v jejím „krajním a středním
poměru“ (Livio, 2006):

A

C

B

Matematicky lze tento vztah vyjádřit pomocí následujících symbolů:
Nechť délka AB je a, bod C nechť dělí úsečku AB o dvou různých délkách, kdy AC bude x a
CB bude a-x, přičemž platí, že x ˃ a-x. (Voráčová et al., 2012).
Pak platí, že:

Poměr a ku x z této rovnice se rovná nekonečnému iracionálnímu číslu, jehož přibližné
vyjádření je 1,6180339887 … Toto číslo získalo zprvu matematické vyjádření τ (tau),
počátkem dvacátého století století pak označení φ (fí). Kromě výše uvedeného matematického
pojetí byl tento poměr, jak už bylo uvedeno, označován jako „zlatý“, „božský“ či
„požehnaný“, stejně tak číslo samotné označováno jako „zlaté číslo“. Právě metafora
geometrického znázornění tohoto poměru v úsečce či složitějších obrazcích vedla
pravděpodobně ke vzniku pojmu „zlatý řez“. Podle Livia užil poprvé tento výraz německý
matematik Martin Ohm až v roce 1835, lze ovšem důvodně předpokládat, že byl tento pojem
znám již dříve (Livio, 2006).
Proč získalo právě toto iracionální číslo takováto označení? V průběhu dějin mnozí
matematikové zaznamenali, že pomocí tohoto poměru lze zkonstruovat obrazce jednak
výrazně oku lahodící, a tedy esteticky libé (například obdélníky, logaritmické spirály), jednak
ty, které již samy o sobě představovaly symbol něčeho božského či význačného ve vztahu
k dobovému přesvědčení (například již zmíněný pětiuhelník a od něj odvozené obrazce či
tělesa). Mimo to je nutno poznamenat, že tento poměr se běžně vyskytuje i v přírodě. Jako
příklad lze uvést okvětní plátky divoké růže (která je sama o sobě považována v mnoha
kulturách za božskou květinu), případně jiných květin nebo tvar jádřince jablka.
Logaritmickou spirálu, jejímž základem je rovněž poměr zlatého řezu, objevíme v pravidelně
opakujících se závitech lastury hlavonožce loděnky hlubinné, stejně tak jako v uspořádání
semen terče květu slunečnice nebo ve spirálních galaxiích (Voráčová et al., 2012; obrázek č.
12).
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Pravděpodobně právě tato provázanost mezi výskytem onoho poměru u esteticky
líbivých forem živé přírody, podobně jako u esteticky preferovaných poměrů uměleckých děl
a jeho paralelní objevení v čistě geometrických formách, respektive v matematických vztazích
(viz výklad dále) ve spojení se soudobou filozofií a náboženským přesvědčením vedla některé
badatele k závěru, že existuje skrytá zákonitost číselných vztahů, která je základní podstatou
všech věcí a jevů v přírodě, přičemž některé číselné vztahy generují objekty, které jsou
vnímány jako esteticky líbivější. Tento poznatek se následně stal východiskem představy, že
užitím, respektive zakomponováním určitých matematických vztahů lze docílit esteticky
preferovaných, ideálních objektů – objektů vnímaných jako krásné. Tedy, že je možno ryze
matematicky krásné objekty vytvořit, a zpětně, že je možno z krásných objektů odvodit čistě
matematický základ jejich krásy, tudíž že je možno krásu těchto objektů matematicky vyjádřit
či dokonce změřit. Právě tyto číselné vztahy byly pak označeny jako zlaté či dokonce božské.

4.3.4 Vitruviova koncepce krásy – symetrie a eurytmie, vitruviánská čísla
Římský architekt a teoretik architektury Marcus Pollio Vitruvius žijící v prvním století
našeho letopočtu se přímo studiem zlatého řezu nezabýval. Patrně tento poměr znal,
nepřisuzoval mu však výjimečnost, ani na jeho užití nelpěl. Ve svém díle se snažil o vytvoření
obecnějšího pohledu na podstatu krásy uměleckých děl. Jeho Deset knih o architektuře je
jedinou dochovanou prací vztahující se k období starověké architektury a zároveň jedním
z nejreprezentativnějších děl helénismu (Tatarkiewicz, 1985). Co se týče jeho přispění
k problematice vnímání krásy založené na matematických vztazích, do oblasti estetiky zavedl
několik základních pojmů, s nimiž poté pracovali následující generace myslitelů. Ve svém
díle navázal v mnohém na učení řecké klasické architektury a sochařství (zejména Polykleita).
Vitruvius považoval za základ krásy souladnost, přičemž k dosažení této souladnosti v oblasti
architektonické kompozice bylo zapotřebí aplikace celkem šesti činitelů: ordinatia
(uspořádání), dispositia (správného rozmístění), decoru (přiměřenosti), distributia (ekonomie
stavby), symetrie a eurytmie. Poslední dva pojmy nemají jiný významový ekvivalent, sami
Římané je používali v původní podobě řeckého slova. (Vitruvius, 1979; Tatarkiewicz, 1985).
Jak uvádí Tatarkiewicz, pojem symetrie představoval jeden ze základních termínů antické
estetiky, přičemž vyjadřoval „harmonickou strukturu částí“ (Tatarkiewicz, 1985).

Podle

Vitruvia je symetrie důsledkem užití ordinatia. Pokud je architektonické dílo založeno na
správném uspořádání, pak jeho části, i jejich poměr ke stavbě dávají vzniknout právě symetrii.
Symetrie tak v jeho podání představovala „harmonický soulad vyplývající z částí samotného
díla“. (Vitruvius, 1979, s. 37). Naproti tomu pojem eurytmie podle Vitruvia vyjadřuje „ladný
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vzhled díla a příjemný dojem z jeho členění.“ (Vitruvius, 1979, s. 37). Architektonické dílo
tak nemělo vykazovat pouze symetrii, tedy pouze objektivní krásu, ale mělo být přihlédnuto i
ke kráse subjektivní, tedy tak, aby dílo bylo krásné i z perspektivy toho, kdo se na dílo dívá. I
když, jak Tatarkiewicz uvádí, byl Vitruvius zastáncem symetrie v pythagorejsko-platónském
smyslu, tedy symetrie založené čistě na matematických vztazích, přesto se uvolil ke
kompromisu, a preferoval rovněž akceptaci eurytmie tam, kde by čistá symetrie mohla
v perspektivě diváka vyvolat pocit asymetrie (Tatarkiewicz, 1985).
Vitruvius rovněž požadoval, aby stavby, stejně jako sochy byly stavěny na základě
proporcí, které vládnou v přírodě (jako příklad uváděl poměry částí lidského těla), jelikož
vztahy a poměry panující v přírodě by měly být vzorem pro vytváření umění – i v této
koncepci navázal na estetiku období klasického Řecka a jeho filozofii. Například v knize třetí
věnované stavbě chrámů odkazuje při stanovení proporcí chrámů právě na poměry částí
lidského těla (například chodidel, rukou, hrudníku i obličeje k celé délce těla), které
představují zlomky celých čísel: 1/3, 1/4, 1/8, 1/6 a 1/10 – jedná se o tak zvaná vitruviánská
čísla, která byla užívána pozdějšími umělci v sochařství i v malbě. Vitruvius dále poukazuje
na historické užívání měr lidských loktů, palců nebo chodidel při výstavbě jak v Řecku, tak
v Římě. V souvislosti se zachováním správné proporce chrámů, kdy jednotlivé části měly být
v co největší souladnosti s celkem, odkazuje Vitruvius na model člověka (vitruviánský
člověk), kolem jehož roztažených končetin lze opsat jak kružnici, tak čtverec. Tímto je podle
Vitruvia podán doklad o tom, že příroda vytvořila lidské tělo záměrně tak, aby proporce jeho
částí zachovávaly určitý poměr k celku (Vitruvius, 1979, též obrázek č. 10).

4.3.5 Zlatá čísla – objev středověku. Matematická posloupnost Leonarda
Fibonacciho
V následujícím výkladu je vhodné poukázat na další zajímavý matematický jev, který
souvisí s poměrem zlatého řezu. Jedná se „Fibonacciho posloupnost“ nebo též „Fibonacciho
čísla“ či „zlatá čísla“, za jejichž objevitele je považován středověký italský matematik
Leonardo Fibonacci (vlastním jménem Leonardo Pisánský, přibližně 1170 až 1240).
Fibonacci, mimo jiné, proslul matematickou hádankou obsaženou ve dvanácté kapitole své
knihy Liber abaci. Fibonacci se v této úloze táže čtenáře na počet králíků, kteří vzniknou
spojením základního páru – králičího samce a samice (Livio, 2006). Řešení této úlohy
představuje matematická nekonečná posloupnost vyjádřená číslicemi:
1,1, 2,3,5,8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
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Jedná se o posloupnost, kdy každé následující číslo se rovná součtu dvou
bezprostředně předcházejících čísel. Pokud budeme dělit vždy dvě po sobě jdoucí čísla,
získáme číslo iracionální, které se svou hodnotou bude blížit číslu φ, přičemž se zvyšující se
hodnotou číslic se bude vzniklý poměr tomuto číslu stále více přibližovat (Livio, 2006).
V přírodě nalezneme Fibonacciho posloupnost například v počtu generací včelích samců,
v odrazu paprsků světla na různých vrstvách skel, v rozmístění listů kolem stvolu rostliny (tak
zvaná fylotaxe), ale také v počtu semen obsažených ve spirálách terče slunečnice (o tom, že se
jedná o spirálu geometricky založenou na zlatém řezu, bylo již pojednáno výše) nebo v
rozmístění a počtu plátků okvětních lístků růže (opět připomínka odkazu na zlatý řez) (Livio,
2006). Za prvního objevitele matematického vztahu mezi Fibonacciho posloupností a číslem
φ je považován Johannes Kepler (Livio, 2006).
Z výše uvedeného je tedy možno dovodit, že číslo φ neboli zlatý řez existuje jako
určitá neměnná konstanta a vyjadřuje v geometrii, respektive stereometrii nesoumeřitelnost
některých úseček nebo částí obrazců a těles, přičemž se vyskytuje v obrazcích a tělesech,
která svou pravidelností a tvarem působí esteticky jako krásné. Avšak zároveň se toto číslo
objevuje, přesněji řečeno určitá tendence blížící se tomuto číslu, v ryze matematické
posloupnosti, která se přirozeně vyskytuje v přírodních formách v podobě počtů členů, částí
nebo opakování jevů. V oblasti umělecké se mnozí badatelé pokoušeli prokázat existenci
Fibonacciho zlatých čísel například v hudbě (počet not, taktů či repríz obsažených ve
skladbě), nebo v poezii (počet řádků básně, počet slabik, počet přízvuků), avšak s ne zcela
jednoznačným výsledkem (Livio, 2006).

4.3.6 Božská proporce – spojení matematiky a křesťanství jako ideálu krásy
Termín božská proporce ve vztahu ke zlatému řezu použil pravděpodobně jako první
italský matematik a františkánský mnich Luca Pacioli (1445 až 1514/1517), a to
v třísvazkovém díle Divina Proportione (Božská proporce). Je zajímavé, že toto dílo obsahuje
kresby různých těles, které vytvořil sám Leonardo da Vinci. Jedná se o výstižný příklad
propojení soudobé víry, matematiky a filozofie. Pacioli totiž ve své knize poukazuje na fakt,
že zlatý řez je možno získat z úseček o třech délkách, což údajně souvisí s existencí svaté
Trojice. Dále uvádí, že podobně jako nelze lidským rozumem uchopit Boha a definovat jej,
nelze ani racionálními, pochopitelnými čísly vyjádřit zlatý řez. Všudypřítomnost a neměnnost
Boha porovnává se stálostí zlatého řezu, jehož hodnota zůstává stále stejná, bez ohledu na
velikost úseček, z jejichž poměru jej lze získat. Pacioli vyzdvihuje skutečnost, že zlatý řez je
pouze jeden, přičemž tato jedinečnost je rovněž atributem samotného Boha. Konečně zastává
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názor, že v návaznosti na filozofii Platóna je možno spatřit podobnost mezi platónským
tělesem dvanáctistěnu, jež představuje božskou pátou esenci, pomocí které Bůh vytvořil celý
vesmír, a zlatým řezem jako fenoménem, který je sám o sobě podstatou tohoto platónského
tělesa, jelikož bez něj nelze tento objekt vytvořit (Livio, 2006). Livio v závěru hodnocení
tohoto matematického díla zdůrazňuje skutečnost, že jeho vydání v roce 1509 zpřístupnilo
zlatý řez širším intelektuálním vrstvám, které se o tento fenomén začaly zajímat mnohem
intenzivněji, neboť do té doby byl zlatý poměr znám pouze úzké skupince matematiků, kteří o
něm hovořili jako o středním nebo krajním poměru, tedy v souladu s výkladem Eukleidovým
(Livio, 2006). Díky Paciolimu tak získalo číslo φ výjimečné přízvisko, a stalo se tak
předmětem zájmu zkoumání křesťanských umělců i přírodovědců.

4.3.7 Renesanční studia zlatého poměru
Další příklady studia matematických poměrů ve vztahu ke kráse a jejímu vnímání
nalezneme v období renesance. V této souvislosti je tedy vhodné zmínit ty hlavní osobnosti,
které se ve svých dílech o zlatý řez a s ním spojenou geometrii zajímaly, a to malíře a
teoretika umění Albrecht Dürera (1471 až 1528) a astronoma Johanna Keplera (1571 až
1630).
Albrecht Dürer se tímto poměrem zabýval především ve své práci Unterweisung der
Mesung mit dem Zirkel und Richtscheit (Pojednání o měření s kružítkem a pravítkem) z roku
1525, ve které vyjádřil přesvědčení, že umělec bez znalosti geometrie není schopen kvalitní
umělecké tvorby. I v tomto díle nalezneme návod konstrukce logaritmických spirál nebo
mnohouhelníků, založených na zlatém řezu. Dürer však matematické symboly či jinotaje
vkomponovával rovněž do svých obrazů. Příkladem může být rytina s názvem Melancholie,
kde vedle zobrazení zasmušilé ženy najdeme také tabulku (čtverec) obsahující čísla, jejichž
součet je roven Fibonaccimu číslu 34, nebo těleso – mnohostěn, který by mohl být na zlatém
řezu založen ( Livio, 2006).
Astronom Johannes Kepler se jakožto křesťanský přírodní filozof matematicky
pokoušel objasnit podstatu světa. V roce 1597 vydal knihu Mysterium Cosmographicum
(Tajemství vesmíru), kdy v této knize vyložil svou představu o původu a oběhu tehdy
známých šesti planet. Podle jeho názoru planety obíhají kolem Slunce ve sférách určité
tloušťky. Mezi jednotlivými sférami jsou prostory, do kterých umístil postupně pět
platónských těles, osmistěnem počínaje a krychlí konče (obrázek č. 13). Ve svém pozdějším
díle z roku 1619 „Harmonices Mundi“ (Harmonie světa) navázal na učení pythagorejců o
„hudbě sfér“, když složil pro jednotlivé planety hudební nápěvy, které tyto údajně „zpívají“, a
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to na základě zákonů pohybu planet, které sám objevil a popsal v knize Astronomia Nova
(Nová astronomie) z roku 1609 ( Livio, 2006).
Kepler také jako první objevil vztah mezi zlatým řezem – číslem φ a Fibonacciho
posloupností, když zkoumal strukturu sněhové vločky, jakožto obrazce skládajícího se
z mnohouhelníků založených geometricky na zlatém řezu tak, že dva nižší členy řady dávají
dohromady další třetí, a tak dále, přičemž počty těchto členů tvoří Fibonacciho posloupnost a
poměr zlatého řezu se přitom nemění. Podle Livia lze jinými slovy tento Keplerův objev
popsat tak, že zjistil, že se poměr čísel Fibonacciho posloupnosti blíží hodnotě zlatého řezu
(Livio, 2006).

4.3.8 Hledání jednoty v rozmanitosti – analýza geometrických obrazců
V následujícím výkladu se dostáváme až do období první poloviny osmnáctého století,
přitom v kontextu tématu této kapitoly je nutno vyzdvihnout zejména dílo skotsko-irského
filozofa Francise Hutchesona (1694 až 1746) An Inquiry into the Original of Our Ideas of
Beauty and Virtue (1726). V této práci se Hutcheson mimo jiné zabýval prokázáním principu
„jednoty v rozmanitosti“ – myšlenky, které do filozofie vnesl Aristoteles, a dále rozpracovali
svatý Augustýn a Tomáš Akvinský. Hutcheson ve svém díle navázal na učení pythagorejců,
potažmo Platóna. Provedl totiž důkladnou analýzu geometrických obrazců – mnohouhelníků
nebo prostorových těles, přitom se zaměřil na jejich měřitelné vlastnosti (například počet úhlů
a stran). Srovnával tedy obrazce stejných stupňů jednoty a různých stupňů rozmanitosti
(například rovnostranný a rovnoúhlý trojúhelník a rovnostranný a rovnoúhlý čtverec), z čehož
dovodil, že esteticky líbivěji na člověka působí ty tvary, které se při „stejné míře jednoty
skládají z více prvků.“ (Volek, 1985, s. 98) V případě srovnání trojuhelníku a čtyřuhelníku se
tedy líbivějším zdál čtverec, ještě líbivější než čtverec byl pak vyhodnocen šestiúhelník.
Hutcheson se ve svém díle zabýval také opačným problémem, tedy komparací obrazců
různých stupňů jednoty ale stejných stupňů rozmanitosti, tj. například obecného trojúhelníku
s rovnoramenným nebo rovnostranným trojúhelníkem. Hutcheson se domníval, že v těchto
případech budou hodnoceny jako esteticky libější tvary, vykazující vyšší jednotu, tedy ty,
které si zachovávají pravidelný vzhled, symetrii a uspořádanost. Na základě těchto závěrů
analýzy geometrických obrazců dospěl Hutcheson k přesvědčení, že ona „unitas
multiplex“,„jednota v rozmanitosti“ byla zřejmě prokázána (Volek, 1985, s. 98, s. 99) Tuto
Hutchesonou domněnku podrobil kritice estetik Jaroslav Volek, když poukázal na fakt, že se
jednalo o čistě Hutchesonovy subjektivní libé pocity, které nebyly nějak objektivně prokázány
(Volek, 1985). Je faktem, že empirické, experimentální ověřování vnímání estetické libosti
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geometrických obrazců započalo až o více než století později (viz následující výklad
věnovaný experimentální estetice).

4.3.9 Zlatý řez jako skrytá podstata krásy přírody, uměleckých děl i běžných
artefaktů
V této části bude věnována pozornost reprezentantu formalistického přístupu v estetice
Adolfu Zeisingovi (1810 až 1876). Zeising se ve svých dílech zabýval výzkumem zlatého
řezu, z jeho děl zaměřených na tuto tématiku lze jmenovat Neue Lehre von den Proportionen
des menschlichen Körpers (Nejnovější teorie o proporcích lidského těla) z roku 1854 a
posmrtně vydané dílo Der Goldene Schnitt (Zlatý řez) z roku 1884. V těchto dílech se snažil
prokázat existenci zlatého řezu v rozměrech lidského těla, v květinách, ve struktuře živočichů,
v hudbě (zde se inspiroval poměry intervalů

- tedy zřejmý odkaz na pythagorejce),

v symbolech (křesťanský kříž) a ve formátech knih. Byl dokonce přesvědčen, že atomy v
molekulách jsou uspořádány na principu tohoto poměru (Volek, 1985). Zeising zlatému řezu
přikládal mimořádný význam, považoval jej za všeobecně esteticky platnou konstantu,
podstatu celého kosmu. Již v době vydání těchto prací sklidil Zeising kritiku (například i ze
strany českého estetika, historika umění a zakladatele Sokola, Miroslava Tyrše), týkající se
nepřesnosti (a ze strany Zeisinga možného upravení) dřevorytů, jež ve svých spisech použil.
Ostatně matematik a astrofyzik Mario Livio obě tyto Zeisingovy práce označil za
„podivínské“(Livio, 2006). Naproti tomu, jak bude vysvětleno dále, pro některé tehdejší
badatele tyto publikace představovaly podklad pro jejich další výzkumy.

4.3.10 Experimenty G. T. Fechnera – počátky experimentální estetiky
Gustav Theodor Fechner (1801 až 1887) byl německý filozof a fyzik. Kromě těchto
oborů se věnoval výzkumům v oblasti psychologie (například Weber – Fechnerův zákon,
podle kterého je intenzita psychologického vjemu – počitku logaritmicky úměrná síle
podnětu), je rovněž považován za zakladatele experimentální estetiky. Výše uvedené práce
Adolfa Zeisinga se pro Fechnera staly inspirací a Zeisingovy úvahy se pokusil pomocí
experimentů empiricky ověřit. Jeho úvahy byly rovněž ovlivněny formalistickým přístupem
v estetice, prosazované estetikem a filozofem Herbartem. Výsledky svých výzkumů pak
zveřejnil ve své knize Vorschule der Aesthetik (Úvod do estetiky) z roku 1876.
Především je nutno upozornit na koncepci, kterou Fechner ve své práci navrhnul, tj.
estetiky „zdola“. Fechner byl přesvědčen, že v rámci tradiční estetiky jakožto nauky bylo
postupováno zcela nevědecky, tedy od „shora“ – od nejsložitějších systémů (například
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explanace umění), od apriorních soudů a filozofie. Podle něj základ vědeckého přístupu
v oblasti estetiky představuje analýza „zdola“, tedy zkoumání nejjednodušších prvků, jejich
soustavné pozorování a vyhodnocení těchto pozorování (Volek, 1985). Těžištěm jeho
výzkumů se stalo experimentální prokázání zlatého řezu jakožto univerzální příčiny esteticky
libého vnímání některých obrazců, případně objektů. V rámci tohoto výzkumu zvolil tři
základní experimentální metody:
a) metodu volby
b) metodu tvoření
c) metodu upotřebení
Metoda volby záležela v hledání průměru soudů pokusných osob ohledně geometrických
obrazců. Tyto obrazce byly zkonstruovány na základě různých poměrů, z nichž pouze jeden
obsahoval zlatý řez, ostatní se mu více či méně přibližovaly. Každá pokusná osoba měla svou
volbou vybrat ten poměr, který se jim líbí nejvíce a který nejméně.
Metoda tvoření spočívala v tom, že samotné pokusné osoby měly vytvořit poměr, který se
jim nejvíce líbí (například vytvoření ideálního kříže ze dvou úseček, posouváním břevna
kříže).
V rámci metody upotřebení Fechner zkoumal běžné předměty denní potřeby, které
vykazovaly nebo by mohly vykazovat znaky zlatého řezu. Přeměřil tak stovky až tisíce knih,
oken, dveří a křížů, včetně tabulek čokolády (Livio, 2006; Jůzl, 1988; Volek, 1985).
Přesvědčivé důkazy o tom, že zlatý řez je jakási univerzálie vyvolávající vždy a u všech
estetickou libost, však nezískal. Fechner se proto domníval, že základem libosti estetických
soudů není zlatý řez, ale pravděpodobně symetrie (Jůzl, 1988).
Jeho výzkum si získal řadu odpůrců, stejně tak pokračovatelů, kteří se snažili jeho původní
metody zdokonalit.
Co se týče kritiky Fechnerových výzkumů, bylo mu vytýkáno zejména užití ne příliš
objektivních metod: osoby účastnící se experimentu pocházeli z jedné společenské třídy,
dokonce ze stejného města, a byly stejného věku (Volek, 1985), dále tyto osoby mohly volit
pouze mezi dvěma možnostmi „líbí“ nebo „nelíbí“, což kritizoval například i německý
psycholog Wilhelm Wundt (1832 až 1920) (Volek, 1985). Jeví se rovněž pravděpodobné, že
část svých výzkumů Fechner nezveřejnil vůbec, nespíše proto, že tyto ohledně vztahu zlatého
řezu a estetické libosti neprokázali vůbec nic (Livio, 2006).
Na druhou stranu, jak již bylo řečeno, Fechnerova práce se dočkala četných
následovníků. Například americký psycholog Lightner – Witmer (1867 až 1956) prováděl
pokusy s geometrickými obrazci, při nichž pokusné osoby měly možnost volby z širší řady
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jim představených odstupňovaných variant obrazců (Volek, 1985). Lightner – Witmer provedl
korekci Fechnerova závěru o preferenci symetrie v obrazcích a předmětech, když svými
experimenty dospěl k závěru, že preferován je jak poměr zlatého řezu, tak symetrie. Poměry
blížící se zlatému řezu byly podle Lightner - Witmera preferovány také, avšak poměry blížící
se symetrii nikoliv. (Jůzl, 1988). Korekce Fechnerových metod provedli také další badatelé
(pozn. například Segal, Martin, Major, Baker). Zaměřili se přitom na vytvoření hodnotící
stupnice nahrazující původní Fechnerovou metodu volby se dvěma hodícími kritérii na pět či
jiný počet stupňů hodnotících kritérií (například „velmi líbilo, mírně, příjemně, lhostejně,
nelíbilo vůbec) (Jůzl, 1988; Volek, 1985).

4.3.11 Korekce závěrů formalistů – experimenty Otakara Zicha
Otakar Zich (1879 až 1934) byl žákem filozofa, estetika, teoretika hudby a divadla
Otakara Hostinského. Zich byl především filozof a estetik, vedl přednášky z oblasti
psychologie, zabýval se poetikou. Byl profesorem Univerzity Karlovy a ve svých výzkumech
se zabýval zejména estetickým vnímáním hudby. Zich postupně odmítal formalistické závěry
filozofa Herbarta (a tedy i některé závěry svého učitele Hostinského – Herbartova stoupence)
o tom, že je nutno zaměřit se pouze na výzkum prvků určitého objektu, přičemž u těchto
prvků je nutno zkoumat jejich vzájemný poměr. Tyto prvky podle Zicha nemůžeme studovat
izolovaně, bez kontextu uměleckého díla (obecně nějakého estetického objektu), jehož jsou
součástí. Naopak poukazoval na potřebu zaměřit se na studium prvků vůči objektu jako celku,
přičemž v rámci tohoto vztahu favorizoval celek (Jůzl. 1988). Konkrétně ve výzkumu
vnímání hudby upřednostňoval studium působení úryvků, později i celých skladeb oproti čistě
formalistickému studiu působení intervalu dvou tónů, tj. poměru prvků skladby. V rámci
svých experimentů došel mnohdy k překvapivým výsledkům, kdy například tatáž hudba u
některých osob vyvolávala zcela opačné emoce. Zjistil však, že hudba, která vykazuje
dynamiku určité intenzity, je schopna vyvolat také této intenzitě odpovídající emoce, ať už
kladné, tak záporné. Dále se zabýval výzkumem asociací a představ, které hudba vyvolává,
měřil rovněž určité fyziologické procesy, ke kterým u pokusných osob v důsledku poslechu
hudby dochází (například měření zrychlení nebo zpomalení dechu) (Volek, 1985). Jůzl
vyzdvihuje Zichův význam v oblasti experimentální estetiky především v tom, že se jeho
výzkum soustředil zejména na otázky možnosti prokázání duševních pochodů u člověka, které
může hudba vyvolat, přičemž překonal striktně vymezené požadavky fechnerovské školy a
estetického formalismu. Závěry jeho práce tak jasně naznačují, jakým směrem by se mělo
provádění experimentů nadále ubírat. Zároveň však Jůzl poukazuje na mnohé nedostatky
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Zichových pokusů, jelikož k nim používal ne zcela objektivní prostředky (například úryvky
hudby pokusným osobám přehrávali různí lidé, při sledování dechu měly pokusné osoby svůj
dech sledovat samy, což přirozeně mohlo rozptylovat jejich pozornost (Jůzl, 1988).

4.3.12 Pokusy o měření a kvantifikaci krásy ve století dvacátém
Jako příklad dalších následovníků fechnerovských experimentů týkajících se analýzy
uspořádání objektů jakožto příčiny estetické libosti lze uvést výzkumy amerického
matematika George Davida Birkhoffa (1884 až 1944), které prováděl na počátku let třicátých
20. století, když se snažil prozkoumat oblast vlivu matematických pravidel v estetice. Na
základě experimentů s mnohouhelníky, vázami a sítěmi pak dospěl k matematickému vzorci
výpočtu estetické míry (jinými slovy libosti), vyjádřeném vzorcem

, kdy tato míra

byla určena poměrem mezi veličinou O, představující řád (tedy jednotu), a veličinou C
představující komplexitu (tedy mnohost). Estetická libost tak dle Birkohoffa měla stoupat se
zvyšující se jednotou objektů, a naopak klesat se zvyšující se mnohostí. Ve čtyřicátých letech
pak psycholog Hans Jürgen Eysenck (1914 až 1997) tyto Birkhoffovy závěry revidoval tak, že
dle jeho vlastních experimentů se estetická míra naopak rovná součinu řádu a komplexity,
tedy M = O × C, kdy se tato míra zvyšuje se jak s narůstající jednotou, tak mnohostí (Jůzl,
1988). V letech šedesátých přichází další varianta, kdy je v rámci experimentů zjištěno, že
estetická libost s rostoucí mnohostí roste, po určité době však klesá (Jůzl, 1988).
V oblasti výzkumu zlatého řezu a jeho vlivu na vnímání krásy lze zmínit výzkumy
Jaye Hambridge (1867 až 1924) kanadského malíře a teoretika, který se zevrubně zabýval
analýzou řeckého umění, včetně architektury. Hambridge přišel s koncepcí rozdílnosti
„statické“ a „dynamické symetrie“, přičemž „dynamická symetrie“ měla být typická pro
řecké umění, jelikož se dle Hambridge v řeckém umění pravidelně vyskytuje. Zatímco
„statická symetrie“ je založena na celých číslech a jednoduchých poměrech (v geometrii se
jedná například o rovnostranný trojúhelník), „dynamická symetrie“ je založená na číslech
iracionálních, mezi něž lze zařadit také zlatý řez. V návaznosti na to pak poukazuje na různé
geometrické obrazce založené na zlatém řezu skryté v řeckém umění (například ve vázách,
stavbách nebo sochách) a zároveň zdůrazňuje provázanost existence tohoto poměru
s přírodními objekty (lastury, slunečnice, fylotaxie). V řeckých uměleckých dílech pak
můžeme nalézt skryté tak zvané „řídící“ nebo „usměrňující“ linie. Podle Hambridge je
„dynamická symetrie“ příčinou líbivosti klasického řeckého umění a jeho úspěšného
rozšíření. Tvrdil také, že objev této „dynamické symetrie“ může být základem pro nový
tvůrčí design a architekturu (Benjafield, 2010). Na práci Hambridge navázal americký
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psycholog Robert Morris Ogden (1877 až 1959), který se zajímal o skryté „řídící“ linie
v objektech a zlatý řez. Zároveň pracoval s koncepcí tak zvané „gestatlské psychologie“
zabývající se lidským vnímáním celku a jeho částí. Například obdélník založený na zlatém
poměru je vnímán esteticky libě, jelikož je možné jej do nekonečna rozdělovat na další zlaté
obdélníky a čtverce, přičemž všemi těmito obrazci lze vést logaritmickou spirálu, tudíž
nemůže být pochyb o vzájemném důkladném uspořádání jednotlivých částí a celku, které pak
generují estetický libý pocit. Ogden neprováděl experimenty, používal pouze „názorné
ukázky“ předmětů obsahující skryté linie zachycených v malbě nebo fotografii, přičemž tyto
ukázky předmětů měly vyvolat u pozorovatelů podobné pocity. Tímto se pokoušel prokázat,
že objekty založené na předem daných matematických poměrech generují automaticky
obecnou líbivost u jejich pozorovatelů (Benjafield, 2010). V průběhu 20. století se pak
objevily různé výzkumy věnující se vztahům mezi výskytem zlatého řezu v geometrických
obrazcích a estetickými preferencemi, přičemž výsledky, které přinesly, si často navzájem
odporují, a nejsou tedy jednoznačné. Jako příklad uveďme výzkumy L. Zusneho (Zusne,
1970), M. Godkewitsche (Godkewitsch, 1974), J. Benjafielda (Benjafield, 1976), C. Pluga
(Plug, 1980), z novějších pak skeptický článek H. Högeho (Höge, 1997).
K výkladu této části věnované dvacátému století, můžeme jako příklad zcela
nekritického prosazování zlatého řezu uvést práci amerického chirurga Stephena R.
Marquardta. Ten na základě své praxe a studia zlatého řezu vytvořil speciální masku,
vytvořenou z pětiuhelníků a desetiuhelníků založených na zlatém poměru (obrázek č. 14).
Tuto masku si dokonce nechal v roce 1997 patentovat jakožto vynález, který může být užit
jako šablona pro remodelace v plastické a estetické chirurgii nebo jako základní předloha pro
studium lidských tváří (U. S. Patent No. US5659625 A, 1997). Podle Marquardta má tato
maska představovat schéma ideální krásy lidského obličeje, což se snaží tento lékař dokazovat
různými příklady užití této masky na svých webových stránkách (www.beautyanalysis.com),
kdy tuto masku přikládá na obličeje půvabných modelek, hereček, stejně jako na tváře
krásných žen slavných uměleckých děl (například na tvář Venuše, Nefertiti, krásek
renesančních i impresionistických obrazů). Počítačovou grafikou se pak snaží prokázat, že
pomocí této masky lze z průměrné tváře vytvořit tvář krásnou. Ideální krása tváře vyjádřená
touto maskou však již byla úspěšně zpochybněna. Jako příklad uveďme článek E. Hollanda
(Holland, 2008), ve kterém zpochybňuje práci Marquartda, jelikož tuto masku lze podle
Hollandových výzkumů aplikovat pouze na ženy evropského vzhledu, přitom ale tato maska
již nereflektuje prokazatelnou krásu žen asijských nebo žen pocházejících ze subsaharské
Afriky. Navíc obličeje vytvořené počítačově podle této masky vykazují výrazně maskulinní
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rysy, pokud tedy byly takto vytvořené obličeje upraveny přidáním ženských prvků, byly
vyhodnoceny jako mnohem atraktivnější.
Zároveň je nutno připomenout, že vedle těchto výzkumů navazujících na Fechnerovy
experimenty s geometrickými obrazci, se ve 20. století etablovaly nové přístupy měření krásy,
které jsou podrobněji popsány v kapitole věnující se výzkumu biologických determinant
krásy. Jedná se zejména o studie zaměřující se na výzkum fyzické lidské krásy a atraktivity,
kdy se přibližně od konce osmdesátých let začaly užívat různé počítačové techniky za účelem
výzkumu reakcí pokusných osob na zobrazené tváře. Tyto techniky se plně rozvinuly v létech
devadesátých, kdy pomocí počítačových programů vědci zkoumali estetické preference
pokusných osob u tváří, které byly z původní fotografie počítačově upraveny tak, že
obsahovaly více femininních nebo maskulinních znaků (technika tak zvaného morphingu),
dále, že byly vytvářeny umělé obličeje matematickým zprůměrováním znaků z obličejů na
původních fotografiích, nebo symetrické obličeje vytvářené zrcadlovým odrazem levé nebo
pravé poloviny tváře (tak zvané chiméry), které byly následně zprůměrovány. Díky těmto
moderním technologiím mohli vědci převážně z řad evolučních biologů či psychologů poprvé
odhalit pravděpodobné univerzální základy vnímání lidské krásy.

4.3.13 Nejnovější výzkumy a hypotézy týkající se měření krásy
Jako příklad výzkumů poslední dekády uveďme příspěvek V. J. Konečniho
z University of California (Konečni, 2003), který se dosavadní provedené výzkumy pokusil
zpřesnit užitím pokusných osob, které byli nikoliv laici, ale profesionální, akademicky
vzdělání malíři. Těmto osobám pak byly promítány obrázky váz a obrazů, které obsahovaly
jak zlatý řez, tak jiné významné číselné poměry. Pokusné osoby pak měly tyto promítané
objekty znovu načrtnout. Konečni si od tohoto experimentu sliboval přesnost a spolehlivost,
jelikož umělci, některá díla znali, zároveň byli schopni viděné tvary přesně reprodukovat.
Konečni shrnuje své poznatky v tom smyslu, že není prokázáno, že by zlatý řez byl hlavní
příčinou estetické přitažlivosti objektů. Hraje však významnou roli ve spojení s dalšími
atributy objektů jako barva, rozměry, struktura a kompozice.
Další příkladem mohou být experimenty provedené v letech 2006 až 2008 na
University College of London (McManus, Cook & Hunt, 2010). Autoři tohoto výzkumu
provedli pokusy pomocí počítačů, na nichž si pokusné osoby vybíraly esteticky líbivější
obrazec (v tomto případě šlo o vertikální a horizontální obdélníky, některé z nich byly
sestrojeny na základě zlatého řezu) vždy z dvojice páru. Ani tyto experimenty neprokázaly
zvláštní postavení zlatého řezu jako esteticky preferovaného.
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Nejnovější studie, kterou zmíníme, se zabývá kulturními rozdíly ve vnímání estetické
libosti geometrických obrazců (McManus & Wu 2013). Autoři studie poukazují na inspiraci
myšlenkami švýcarského historika umění Heinricha Wölfflina (1864 až 1945), který se mimo
jiné zabýval rozdíly estetického pojetí v architektuře gotických katedrál na severu a jihu
Evropy. Zatímco tedy severská architektura vykazuje znaky nepokojnosti inklinující
k vertikálnosti, pro jižní architekturu jsou typické klidné a široké prvky projevující se
v horizontálním pojetí. Autoři dále zdůrazňují fakt, že tato problematika ve vztahu
k elementárním obrazcům nebyla příliš prozkoumána, přičemž ale lze předpokládat určité
rozdíly v percepci „západních“ a „východních“ kultur, které bývají často rozlišovány ve svém
vnímání jako ty zaměřené na část, a ty, které jsou zaměřeny na vjem celku (McManus & Wu
2013). Ke své studii užili autoři pokusné osoby z Velké Británie a Číny. Těmto osobám byly
předkládány různé geometrické obrazce, některé z nich zkonstruované na principu zlatého
řezu (obdélníky, čtverce, elipsy a mnohoúhelníky), přičemž osoby opět volily vybraný
obrazec z páru. Studie potvrdila, že nebyly prokázány jakékoliv kulturní odlišnosti ve vnímání
těchto obrazců, stejně tak v jejich preferencích. Podle autorů tak schopnost estetických soudů
ohledně těchto geometrických forem je pravděpodobně univerzální a nevyplývá z naučených
kulturních procesů (McManus & Wu 2013).

4.3.14 Fraktály
Dalším zajímavým matematickým jevem, který souvisí s krásnými objekty, je fraktál,
respektive fraktálová geometrie objevená teprve v druhé polovině 20. století.
Pojem fraktál použil poprvé francouzský matematik a zakladatel fraktálové geometrie Benoit
Mandelbrot (1924 až 2010) v knize Les objets fractals: forme, hasard, et dimension
(Fraktály: tvar, náhoda a dimenze) z roku 1975. Tento pojem pochází z latinského slova
fractus, což znamená „rozlomený nebo rozdělený“ (Livio, 2006).
Obecná definice fraktálu neexistuje (Voráčová et al., 2012). Fraktály se ovšem
můžeme alespoň pokusit charakterizovat podle jejich vlastností. Jedná se o objekty, které jsou
založeny na pravidelném opakování určitých sekvencí, vykazují soběpodobnost, to znamená,
že objekt má zachován identický tvar a rozměry i tehdy, pokud měníme měřítko jeho
pozorování. Jinými slovy, objekt je možno zmenšovat či zvětšovat, přesto generuje stále
stejné opakující sekvence až donekonečna. Objekty založené na fraktálech se obvykle
vyznačují na první pohled velmi komplikovanou, chaotickou či hrubou strukturou, přičemž
ale jejich základ tvoří právě jednoduché opakování několika prvků nebo částí.
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Fraktály tedy vykazují schopnost popsat čistě matematicky objekty, které nás
obklopují a které samy o sobě vykazují poměrnou nepravidelnost – například mořské pobřeží,
kůru stromu, větvení krevního řečiště, strukturu lidských plic, povrch mozku, vrcholky hor či
skal, shluky krystalů, oblaka a podobně. Zároveň jsou schopny samy některé objekty
modelovat. Kromě čistě geometrických obrazců jako například Kochova křivka nebo
Sierpińského trojúhelník a koberec, lze pomocí fraktálů modelovat růst rostliny (tzv. L –
systémy) nebo růst a množení buněk, množení epidemií a podobně (Voráčová et al., 2012).
Důvodů, proč je o fraktálech pojednáno v rámci této kapitoly, je hned několik. Předně platí,
že fraktály matematicky souvisí jak s Fibonacciho posloupností, tak s číslem φ.
K souvislosti s Fibonacciho posloupností můžeme dojít pomocí matematického
algoritmu, kdy jako prvé použijeme číslo 1, které v následujícím kroku nahradíme číslem 10.
Dále postupujeme tak, že každé číslo 1 nahradíme číslem 10 a každou nulu číslem jedna
(Livio, 2006).
Pokud bychom se zaměřili na počet čísel 1 v jednotlivých řádcích, získáme čísla
Fibonacciho posloupnosti (podobný výsledek rovněž dostaneme, pokud spočítáme počet nul)
(Livio, 2006) Na každém na růstajícím řádku jedniček a nul této posloupnosti pak objevíme
sekvence čísel 1 a 0, které se s pravidelností opakují – a právě toto je vlastnost fraktálu (Livio,
2006).
Co se týče souvislosti se zlatým řezem, fraktály se v některých případech typicky
vyskytují u objektů, které jsou na zlatém poměru samy založeny. Příkladem může být
logaritmická spirála (viz výše lastury loděnek), sněhové vločky, nebo větvení tzv. zlatého
stromu (Livio, 2006).
Dále je na první pohled zřejmé, že vybrané objekty založené na fraktálové geometrii (a
to ať už přírodní nebo ty uměle vytvořené) vykazují znaky symetrie a proporcionality a jsou
svým způsobem zajímavé a líbivé. Mnohé z nich bychom tak mohli označit za krásné. Opět
tak můžeme poukázat na fakt, že i fraktálová geometrie je schopna generovat krásné objekty,
stejně tak je spousta přírodních krásných objektů na fraktálech založena (obrázek č. 15). Jako
příklad výzkumu zabývající se vlivem užití fraktálové geometrie na vnímání krásy lze uvést
nedávno provedenou studii (Forsythe, Nadal, Sheehy, Cela‐Conde & Sawey, 2011). Autoři
této studie se zabývali vnímáním krásy ve vztahu ke komplexitě objektů a jejich fraktální
struktuře. Pokusným osobám byly předloženy k posouzení obrázky zobrazující jak abstraktní,
tak figurativní umění, průmyslový a reklamní design, dekorativní umění a rovněž obrázky
obsahující přírodní objekty a prostředí, umělé prostředí vytvořené člověkem zahrnující domy
a pohlednice z měst, přičemž některé tyto obrázky obsahovaly fraktální struktury. Účastníci
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tohoto pokusu pak měli krásu jednotlivých obrázků ohodnotit pomocí Likertovy stupnice.
Tento výzkum prokázal, že samotná fraktální struktura neovlivňuje estetický úsudek. Existuje
však vztah mezi vizuální komplexitou a fraktální dimenzí, tak, že obě tyto veličiny přispívají
k většímu počtu variací estetických soudů. Bylo zjištěno, že obrázky znázorňující přírodní
objekty byly ohodnoceny v průměru jako nejkrásnější, přičemž vykazovaly nejvyšší míru
vizuální komplexity a fraktální dimenze, naopak tomu bylo u abstraktního dekorativního
umění.

4.3.15 Zlatý řez, zlatá čísla a fraktály v uměleckých dílech
Slavným umělcům - malířům, podobně jako básníkům nebo hudebníkům bylo často
přisuzováno skryté až mystické užití zlatého řezu v jejich dílech. Je pravděpodobné, že
například malíři, pokud nějaký poměr opravdu užívali, spíše vystačili s přibližným odhadem
délek a tvarů, který se blížil číslu 1,6, nikoliv však přímo číslu φ. Rovněž je možné, že se tito
umělci řídili pravidly proporce a souměrnosti stanovenými Vitruviem, tedy užívali v díle
poměry celých čísel. Avšak zároveň Vitruvius vedle matematicky vytvořené souměrnosti
požadoval, aby umělecké dílo odpovídalo potřebám lidského zraku a perspektivy, jak již bylo
uvedeno výše (Eco, 2005, Livio, 2006). Podle Livia tak neexistuje jediný přesvědčivý
matematický důkaz o tom, že by například Leonardo da Vinci, Bach nebo Mozart ve svých
dílech používali zlatý řez nebo čísla Fibonacciho posloupnosti (Livio, 2006).
Naproti tomu v oblasti umění jistě existují umělecká díla, o kterých je známo, že byla
na základě zlatého řezu vytvořena zcela záměrně nebo alespoň prokazatelně. Jako příklad lze
uvést sochu Harlekýn kubistů Juana Grise a Jacquase Lipchitze, obrazy Gina Severiniho
(například obraz Mateřství) nebo teoretické práce architekta a výtvarníka Charlese Édouarda
Jeannereta (Livio, 2006). Z dalších jmenujme například belgického surrealistu Reneého
Marritta a jeho obraz Noc v Pise, nebo malíře Karla Březinu a jeho obraz Kypr, ve kterém užil
metody vícenásobného členění pomocí zlatého řezu (Voráčová et al., 2012). V oblasti
architektonických děl lze zmínit katedrálu Notre-Dame v Paříži – severní průčelí nebo budovu
OSN v New Yorku, na jejíž realizaci se podílel také výše zmíněný Charlese Édouard
Jeanneret (Voráčová et al., 2012). Často za příklad architektury založené na zlatém řezu bývá
označován řecký Parthenón, avšak podle Livia nelze spolehlivě doložit, že by byl přímo na
znalosti čísla φ vystavěn (Livio, 2006).
Další matematický vztah, který pronikl také do sféry umění, je geometrie fraktálů.
Kromě těch umělců, kteří fraktály používají ve svých dílech záměrně, byla geometrie fraktálu
„znovuobjevena“ například v díle Pietra Bruegela staršího (1528/30 až 1569) Žně nebo
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v japonském dřevořezu mistra Kacušiky Hokusaie (1760 až 1849) s názvem Vodopád
v Jošin“ (Vaněk, 2009).
Soudobí umělci vytváří umělecká díla založená na fraktálních strukturách různým
způsobem. Kromě tradičních technik užívají také počítačové programování nebo vytváří
pouze části děl s tím, že zbytek díla je ponechán na dotvoření přírodou (jedná se většinou o
objekty instalované do krajiny, tento typ umění je znám pod názvem „land art“ nebo
„environmentální umění“). Právě na tyto formy nových umění navazuje fraktálová estetika.
Podle Vaňka se tento estetický podobor od obecné estetiky liší tím, že se „vychyluje směrem
k fraktálově pojaté individuaci nepodobnosti soběpodobného, ale soběpodobností zase spojuje
zlomky světa do obnovené souvislosti, jež někdy přechází až k programovanému opakování
stejného (např. Berkův program). A spolu s tím se mění postavení tvůrce: je tím, kdo odmítá
reprodukovat a chce vytvořit svůj umělý svět, ale také tím, kdo se vzdává své výlučnosti
v tvorbě a výraznou tvůrčí potenci přenechává počítačové kombinatorice nebo přírodě samé“
(Vaněk, 2009, s. 79)

4.4

Závěr
Výše uvedený výkladem jsme probrali historický vývoj studia vybraných

matematických veličin v souvislosti s jejich vztahem ke kráse a jejímu vnímání. V souladu
s nejnovějšími výzkumy lze konstatovat, že neexistují žádné matematické vztahy, které by
apriorně bez dalšího určovaly, že objekty na nich založené budou vždy a všemi bez výjimky
vnímány jako krásné. Přesto je ale zřejmé, že určité matematické poměry indikují estetickou
libost (například užití zlatých řezů v kompozicích malby a fotografie). Můžeme tedy
předpokládat, že určité matematické vztahy (a nemusí jít přímo o zlatý řez) mohou zvyšovat
pravděpodobnost toho, že objekty, které je nesou, budou více vnímány jako krásné. Místo o
apriorní, absolutní „matematické“ kráse tak můžeme spíše hovořit o „tendenci“ ke kráse,
neboť je vždy nutno přihlédnout k dalším atributům těchto objektů, jako je jejich barva,
velikost, dále to, co znázorňují a podobně.
Z dosavadních výzkumů je zřejmé, že nebylo prokázáno, že lze krásu exaktně změřit,
stejně tak nebylo objektivně prokázáno, že lze na základě matematických vztahů krásný
objekt vytvořit (viz například Holland, 2008).
Zajímavým však zůstává vzájemně propojený vztah mezi zlatým řezem, tedy
geometrickým vztahem, Fibonacciho čísly (matematickým vztahem) a fraktální geometrií
(rovněž matematickým vztahem), který se nápadně a překvapivě objevuje v přírodních
objektech, sekundárně je pak užit v některých uměleckých dílech, přitom objekty, ve kterých
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se tyto vztahy vyskytují, bývají shledávány většinou jako krásné. Objevili tak snad lidé
postupně krásu založenou na matematických vztazích? Nebo je tento objev výsledkem čisté
náhody a evoluce lidského druhu? Jedná se tak o dva základní koncepty krásy a matematiky:
Platónské představy o věčné kráse, která je v matematických vztazích ukryta, a čeká na své
postupné objevení, a matematickém pojetí krásy jako čistě náhodném, které je výsledkem
vývoje lidského druhu a přírodního výběru. Obě koncepce mají své stoupence z řad filozofů a
matematiků, ale i zde odpověď na tyto otázky nebude dle mého názoru jednoznačná. I když je
představa věčné skryté platónské krásy, kterou lidé postupně objevují, fascinující a
inspirativní, je nutno přijmout argumentaci M. Livia (Livio, 2006) o tom, že odpověď je třeba
pravděpodobně hledat v obou těchto koncepcích.
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Závěr
S ohledem na cíl této diplomové práce vymezený v úvodu zahrnující snahu nalézt
odpovědi na uvedené otázky lze konstatovat následující:
Doposud získané poznatky ze studií uvedených v této práci naznačují, že vnímání
krásy může mít do určité míry vrozený biologický základ. V případě vnímání krásy a
atraktivity obličejů většina prací předpokládá, že se biologické determinanty vnímání krásy
vytvořily v průběhu vývoje lidského druhu, respektive v rámci procesu pohlavního výběru
jako specifická adaptace (jedná se zejména o studie zaměřené na výzkum preference tváří se
zvýrazněnými pohlavními znaky, a dále studie zaměřené na vliv menstruačního cyklu na
estetické preference žen a jejich atraktivitu). Některé studie však naznačují, že vybrané
estetické preference jsou spíše výsledkem funkce specifických kognitivních systémů mozku,
než produktem evoluce, a to zejména v případě preferencí tak zvaných průměrných tváří a
symetrických tváří. Evoluční hledisko se jako vysvětlení nabízí také v případě studií
zaměřených na estetické preference krajin a zvířat, avšak vzhledem k nízkému počtu doposud
provedených studií není možné z výsledků těchto studií zatím vyvodit jednoznačný závěr.
Na druhou stranu, studie uvedené v kapitole věnované kulturním determinantám
vnímání krásy naznačují zřejmou estetickou kulturní variabilitu, která se projevuje jak v čase,
tj. v různých historických kulturních obdobích v rámci vývoje jedné kultury, tak také napříč
různými kulturami, kdy estetické postoje příslušníků té či oné kultury jsou zřejmě ovlivněny
sociokulturními regulativy a idejemi společnosti, ve které žijí. Z toho tedy vyplývá, že
vnímání krásy má také základ kulturní.
Co se týče problematiky vnímání krásy ve vztahu k našemu mozku, lze konstatovat, že
na základě provedených studií lidský mozek zpracovává krásu pravděpodobně v jedné oblasti,
kterou je tak zvaná mediální orbitofrontální kůra, která se aktivuje rovněž při stimulech
odměny. Podle některých autorů to znamená, že nás pohled na krásný objekt svým způsobem
„odměňuje“. Zajímavé je, že posuzování krásy se pravděpodobně odehrává v této oblasti při
různých estetických stimulech, přitom shodná aktivace této části byla zaznamenána jak u
mužů, tak u žen, a rovněž u lidí různých ras a různého kulturního původu.
Ohledně konkrétních způsobů působení biologických determinant lze shrnout, že
s ohledem na provedené studie věnující se výzkumu estetického vnímání tváří jsou
významnými faktory, které vnímání krásy z tohoto pohledu ovlivňují, pravděpodobně vrozené
predispozice pro vyhodnocování tváří jako krásných zejména v případě obličejů
symetrických, průměrných (vytvořených zprůměrováním původních fotografií obličejů), a
dále ženských obličejů obsahujících femininní a juvenilní znaky, přičemž toto vyhodnocení
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má pravděpodobně společný evoluční základ vzniklý působením pohlavního výběru, jak se
provedené studie snaží prokázat (u výzkumů průměrných a symetrických tváří je však také
jako možné vysvětlení předkládáno kognitivně – vývojové hledisko). Významným
biologickým procesem, který posuzování lidské atraktivity rovněž ovlivňuje, se ve světle
nejnovějších výzkumů jeví menstruační cyklus ženy v návaznosti na plodné a neplodné
období projevující se odlišnou hladinou hormonů. Studie naznačují, že ženy v plodných
obdobích svého cyklu preferují muže s výraznými maskulinními znaky, naopak je tomu
v neplodných obdobích cyklu, stejně tak doposud provedené výzkumy prokazují, že ženy jsou
ve svém plodném období ohodnoceny jako mnohem atraktivnější, a to také dokonce
v plodných obdobích v rámci života ženy (i tyto výsledky se autoři výzkumů snaží vysvětlit
pomocí adaptace vzniklé v průběhu procesu pohlavního výběru). U vnímání krásy krajin se
vědci snaží prokázat určité archetypální zalíbení v krajinách, které pro člověka představovaly
prapůvodní bezpečné prostředí, u problematiky estetického vnímání zvířat zase společný
estetický vkus, který si v sobě lidé nesou ještě z dob před nastalou migrací lidského druhu
napříč kontinenty.
V případě kulturních determinant se jedná o zřejmé ovlivnění sociokulturními
regulativy a idejemi dané společnosti, které lze spatřovat, jak už bylo uvedeno výše, jak v
různých historických obdobích vývoje dané společnosti, tak také napříč jednotlivými
kulturami. V této souvislosti lze zmínit dílčí práce a studie zaměřené na kulturní odlišnosti
v líčení, zdobení, zkrášlování tváří a těla, odlišné estetické ohodnocení štíhlosti a tloušťky,
bílé a tmavé kůže nebo celkové pojetí krásy ženy. V současném globalizovaném světě se
především ideje snadno šíří prostřednictvím médií a reklamy, a tak můžeme být svědky
procesů akulturace a akomodace v oblasti vnímání krásy, na které mnohé studie rovněž
poukazují (například s tím spojené fenomény bělení kůže, operace očních víček nebo
preference vyšší a štíhlejší postavy). Ohledně problematiky kulturních odlišností v estetickém
hodnocení krajin lze zmínit výsledky studií naznačující zřejmé kulturní odlišnosti, které se liší
podle toho, jaký význam přikládá daná kultura určitým prvkům v krajině, podle autorů
obdobných studií tyto výsledky naznačují, že způsob estetického hodnocení krajiny je
pravděpodobně sekundárně získán procesem učení. Kromě toho je zajímavým zjištěním fakt,
že lidé, kteří obývají určitý typ prostředí, hodnotí jako mnohem krásnější prostředí, které
představuje zcela opačný typ, než ve kterém žijí, možná právě proto, že s tímto typem
prostředí nemají žádnou nebo jen velmi malou osobní zkušenost, a tudíž jim v jejich
představách připadá krásné (markantní jsou tyto výsledky provedené studií autorů Buijse,
Elandse a Langerse (2009), kdy u lidí obývající urbanizované oblasti byla zjištěna jasná
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preference krajin typu divočina, naopak u osob obývající málo obydlené pouštní oblasti byla
zjištěna preference prostředí funkcionalistického (tedy vysoce urbanizovaného) konceptu).
Co se týče otázky možné univerzality krásy, v této práci byly uvedeny studie
podporující předpoklad, že existuje jistý biologický základ vnímání krásy společný všem
lidem bez ohledu na kulturu a prostředí, ve kterém žijí. Toto stanovisko je zastáváno
především evolučními biology a psychology, kteří jsou přesvědčeni, že všichni lidé jsou
obdařeni obdobnou schopností posuzování krásy, kterou si v sobě po tisíce let nosí, a která se
vyvinula v rámci evoluce lidského druhu, respektive v rámci pohlavního výběru jako
adaptace. Podle tohoto směru tak existuje něco, co bychom mohli označit jako univerzální
krása. V této souvislosti jsou zastánci těchto názorových proudů předkládány studie, ve
kterých byla prokázána shoda napříč kulturami ohledně preferencí určitých znaků v mužských
i ženských tvářích (převážně se jednalo o výzkumy založené na studiu symetrie, průměrnosti
a femininních znaků v ženských obličejích), dále shodné preference určitých typů krajin (dle
výsledků studií se jednalo o krajiny typu savana, které představují původní prostředí, které
předkové člověka obývali) a obdobné posuzování vybraných druhů zvířat (určitý typ hadů).
Kromě těchto studií je univerzálnost krásy také dokládána pracemi, které naznačují, že smysl
pro krásu je vlastní již dětem raného věku, které jsou schopny odlišit krásné a ne-krásné
obličeje lidí, a to i příslušníků jiných ras. Tato schopnost byla prokázána také v případě
posuzování krásy zvířat, podle autorů těchto studií je tedy zřejmé, že existuje společný
biologický základ vnímání krásy, který je vrozený, jelikož takto malé děti nejsou schopny
provést estetické soudy ovlivněné kulturou, ve které vyrůstají. Kromě ryze evoluční
explanace někteří autoři nabízí jako vysvětlení kognitivně psychologické hledisko (zejména u
estetických preferencí zvířat).
Koncepce čistě biologického základu krásy je však narušována později provedenými
studiemi, které naznačují, že vnímání krásy významně ovlivňují také environmentální a
ekonomické podmínky, ve kterých lidé žijí. Rovněž výše uvedené studie zabývající se
kulturními determinanty vnímání krásy limitují představu jednotné univerzální krásy.
Lze tedy konstatovat, že vnímání krásy není ani čistě biologickým produktem, ani
čistě kulturním produktem, nýbrž fenoménem, který je utvářen a ovlivňován nejen
biologickými, ale také kulturními a jinými determinanty. Můžeme vyslovit závěr, že ohledně
vnímání krásy určitých objektů existuje pravděpodobný biologický základ vnímání krásy,
jehož příčina však v některých případech není úplně spolehlivě vysvětlena (zejména
problematika posuzování krásy jako biologické adaptace či výsledek kognitivních funkcí
mozku). Lze ale předpokládat, že co se například ženské atraktivity týče, v každé kultuře
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budou s vysokou pravděpodobností preferovány mladé ženy, které vykazují znaky plodnosti a
dobrého zdraví, byť se tyto ženy budou odlišně zdobit nebo zkrášlovat. Naopak
pravděpodobně jako krásné nebudou preferovány ženy staré, nemocné, s různými hendikepy a
podobně. Slovy Matta Ridleyho: „Těžko byste hledali kulturu, která by čtyřicetileté ženy či
desetileté dívky pokládala za atraktivnější než „dvacítky“… Kdyby byla krása záležitostí
módy, proč by se do módy nikdy nedostala vrásčitá kůže, šediny, chlupatá záda nebo ježibabí
nosy?“ (Ridely, 2007, s. 222, s. 223). Biologický základ vnímání krásy má však své limity a
rozhodně jím nelze vysvětlovat každou estetickou preferenci. Je zřejmé, že vnímání krásy
ovlivňují environmentální, socioekonomické, ale také psychologické faktory a významným
způsobem sociokulturní regulativy a ideje společnosti, jejíž je člověk příslušníkem. Ke vztahu
biologických a kulturních determinant lze uvést jako výstižnou ilustraci úvahu estetika Pavla
Zahrádky: „Neměli by dnešní lidé být krásnější než lidé například ve starověkém Řecku? A
jestliže je vnímání krásy řízeno principem rozmnožování, jak lze vysvětlit existenci
homosexuální kultury ve starověkém Řecku nebo existenci homosexuálních párů v dnešní
době? Čistě biologický výklad krásy se musí dále vypořádat se skutečností, že zatímco dnes je
štíhlé tělo jednou z nutných podmínek krásy, v jiných nezápadních kulturách (například v
západních afrických zemích) je ideál krásy spojený s tělesnou tloušťkou. Evoluční výklad
krásy je rovněž v rozporu se současným ideálem extrémně štíhlých modelek, protože hubené
ženy ztrácejí plodnost a schopnost reprodukce. Uvedené skutečnosti poukazují na to, že
představa o lidské atraktivitě není utvářena pouze biologickými, nýbrž také sociálními a
kulturními vlivy. Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že v některých případech může hledisko
společenského postavení při formování lidského těla převážit nad estetickým hlediskem.
Zatímco v rozvojových zemích, kde bývá nedostatek potravy, je tloušťka znakem blahobytu a
vysokého společenského postavení, v současné západní kultuře je štíhlé tělo znakem
společenského úspěchu.“ (Zahrádka, 2008). Na základě zjištění získaných z uvedených studií
lze tedy vyvodit závěr, že výlučné univerzální vnímání krásy neexistuje. Stejně tak nelze
tvrdit, že krása je pouze sociokulturním konstruktem – produktem dané kultury. Studie
naznačují, že v určitých oblastech vnímání krásy lze dovodit pravděpodobný společný základ
vnímání krásy, ten však může být v průběhu života jedince dané společnosti sekundárně
ovlivňován jinými determinanty.
Na univerzalitu nebo subjektivitu vnímání krásy můžeme nazírat také z jiného úhlu
pohledu. Jedná se o hledisko zabývající se otázkou, zda existují objekty, které jsou samy o
sobě obecně krásné, obsahují tedy prvky nebo části, které je předurčují k tomu, že budou
univerzálně vnímány jako krásné, nebo naopak objekt činí krásným až subjektivní estetický
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soud člověka, který tento objekt vnímá (jedná se tedy o známý estetický spor mezi
univerzalisty – zastánci Platónovy koncepce krásy a subjektivisty – zastánci koncepce čistě
subjektivního vjemu krásy – stoupenci filozofie Davida Huma nebo Immanuela Kanta).
Z tohoto pohledu odpověď na otázku, zda je krása univerzální či ryze subjektivní fenomén,
není rovněž jednoznačná. V kapitole věnované problematice měřitelnosti krásy jsme probrali
historický vývoj přístupů a názorů, jejichž základ tvořilo přesvědčení, že krása může být
vyjádřena pomocí matematických vztahů, přičemž určité matematické vztahy by měly
zapříčinit, že objekt, který je na nich založen či vystavěn bude pokaždé všemi a za všech
okolností vnímán jako krásný. Toto přesvědčení, jehož kořeny lze vysledovat až do období
klasické řecké filozofie, však bylo postupem času vyvráceno provedenými exaktními
experimenty, které takovéto skutečnosti nepotvrdily. Na druhou stranu, jak bylo v této práci
uvedeno, existují umělecká a architektonická díla nebo přírodní útvary založené na
matematických vztazích, které jsou obecně vnímány jako líbivé. Spíše než o univerzální kráse
lze tak hovořit o „tendenci ke kráse“ některých objektů, neboť, jak se zdá, některé číselné
vztahy generují obecnou estetickou libost daného objektu, přičemž se tyto vztahy nevyskytují
pouze v uměle vytvořených dílech, ale právě také v přírodě. Jak již bylo naznačeno v kapitole
zabývající se měřitelností krásy, na základě provedených experimentů nelze jednoznačně
konstatovat, že krásu je možno vyjádřit pomocí matematických vzorců, a tedy exaktně měřit.
Od dob Gustava Theodora Fechnera byly realizovány různé experimenty s různými výsledky,
které se někdy přikláněly k závěru, že objekty založené na přesných matematických vztazích
jsou esteticky líbivější, jindy naopak nebyl zaznamenán žádný rozdíl. Tyto kolísavé výsledky
je možno vysvětlit nedostatečnou objektivitou a nevhodně zvolenými metodami prvních
experimentů. Později provedené studie však naznačují, že objekty založené na zvolených
matematických vztazích nejsou více preferovány než ostatní objekty (většinou obrazce) užité
v experimentu. Rovněž se doposud nepotvrdila myšlenka, že by na základě aritmetických a
geometrických vztahů bylo možno vytvořit objekt, který by byl obecně vnímán jako krásný.
Uveďme například práci amerického chirurga Stephena R. Marquardta, který se pokoušel
prostřednictvím uměle zkonstruované obličejové masky založené na zlatém řezu vytvořit
krásný obličej, přičemž později provedenými studiemi bylo zjištěno, že takto uměle vytvořené
obličeje atribut univerzální krásy postrádají (Holland, 2008).
Tato diplomové práce se tak pokusila nalézt odpovědi na otázky uvedené v úvodu této
práce, a to prostřednictvím teoretické analýzy monografií a článků v akademických
periodicích dostupných na dané téma.
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Přínosem této diplomové práce je skutečnost, že problematiku vnímání krásy
v souladu s kulturologickým přístupem zpracovává integrujícím způsobem (tedy v ohnisku
zájmu se ocitla zejména pojetí vnímání krásy z oblasti estetiky, filozofie, evoluční biologie a
psychologie, neurověd, sociální a kulturní antropologie), a to na rozdíl od doposud
zpracovaných diplomových prací, které se touto problematikou zabývají spíše jednostranně
(například práce antropologických oborů se zabývají výlučně biologickými determinanty
vnímání krásy, práce z oblasti estetiky, se v některých případech zabývají matematickými
základy krásných objektů), integrující přístup ke zpracování tohoto tématu tak chybí. Zároveň
v oblasti analýzy biologických a kulturních determinant předkládá čtenáři komparaci jednoho
ze základních témat kulturologického výzkumu – příroda vs. kultura, tedy zda je podstata
lidského vnímání krásy založena na původním dědičném biologickém základě anebo je jeho
podstata ryze kulturní.
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Obrazová příloha
Obrázek č. 1

Přibližné znázornění aktivace mediální orbitofrontální kůry pomocí funkční magnetické
rezonance.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Orbitofrontal_cortex, staženo dne 27. 07. 2013.

Obrázek č. 2

Příklad mužského a ženského průměrného obličeje složeného z 24 původních fotografií
obličejů.
Zdroj: Rhodes, Sumich & Byatt, 1999, s. 53.
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Obrázek č. 3

Příklad symetricky vytvořených obličejů – a) původní podoba obličeje, b) symetrická úprava,
c) chimerický obličej vytvořený zrcadlovým odrazem levé poloviny obličeje, d) chimerický
obličej vytvořený zrcadlovým odrazem pravé poloviny obličeje.
Zdroj: Perret et al., 1999, s. 297.
Obrázek č. 4

Příklad mužské tváře – vpravo tvář se zvýrazněnými maskulinními znaky, vlevo tvář se
zvýrazněnými femininními znaky, uprostřed původní obličej.
Zdroj: Johnston, Hagel, Franklin, Fink & Grammer, 2001, s. 255.
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Obrázek č. 5

Maskulizované a femininní verze bělošských a asijských obličejů mužů a žen.
Zdroj: Perrett et al., 1998, s. 885.

Obrázek č. 6

Obrázky žen zachycené ve folikulární (plodné) fázi (vlevo) a v neplodném období (vpravo)
menstruačního cyklu.
Zdroj: Roberts et al., 2004, s. 271.
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Obrázek č. 7

Žena kmene Padaung.
Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/vitejte-v-lidske-zoo-za-tajemstvim-dlouhokrkych-zen-f9l/kolem-sveta.aspx?c=A081014_143120_igsvet_tom, staženo dne 27. 07. 2013.
iDNES.cz, Budinkský, L. (2008). Vítejte v „lidské zoo“: za tajemstvím dlouhokrkých žen.

Obrázek č. 8

Žena kmene Surma.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Surma_people, staženo dne 27. 07. 2013.
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Obrázek č. 9

Znázornění pythagorejského pětiuhelníku založeném na zlatém poměru (φ).
Zdroj: www.freemasonry.bcy.ca, staženo dne 27. 07. 2013.

Obrázek č. 10

Nákres vitruviánského člověka podle Leonarda da Vinciho.
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man, staženo dne 27. 07. 2013.
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Obrázek č. 11

Znázornění pěti platónských těles – zleva: čtyřstěn, osmistěn, krychle, dvanáctistěn,
dvacetistěn.
Zdroj: http://fyzmatik.pise.cz/1005-platonska-telesa.html, staženo dne 27. 07. 2013.

Obrázek č. 12
Příklady výskytu zlatého řezu v přírodě.

Logaritmická spirála obsažená v květu slunečnice, růže, v lastuře loděnky, v keři a jako
tvořící se oblačnost.
Zdroj:
http://xahlee.blogspot.cz/2011/08/math-mysticism-is-hurricane-shape.html#!/2011/08/mathmysticism-is-hurricane-shape.html, staženo dne 27. 07. 2013.
http://www.advancedskinwisdom.com/wordpress/2012/cosmetic-dermatologist-and-surgeonnj/what-is-the-golden-ratio/, staženo dne 27. 07. 2013.
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Obrázek č. 13

Představa uspořádání planet v rámci jednotlivých platónských těles dle Johanna Keplera.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler, staženo dne 27. 07. 2013.

Obrázek č. 14

Znázornění obličejové masky založené na zlatém řezu podle R. S. Marquardta.
Zdroj: http://www.epicbeautyguide.com/2009/12/are-you-beautiful-find-out-now-for-free/,
staženo dne 27. 07. 2013.
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Obrázek č. 15
Příklady výskytu fraktálů v přírodě.

A- výboj blesku, B- větvení stromu, C- větvení krevního oběhu člověka.

Fraktálové struktury u kapradin.
Zdroj: http://www.rogerolivella.net/insula/en/descripcio.htm, staženo dne 27. 07. 2013,
převzato z "Mundo Cientifico" ("World of Science"), 201, 1999, s. 58.
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