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Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu, které zažívá v posledních dekádách obnovený zájem ze

strany humanitních a společenských věd, totiž empatii. Ač se tomuto obnovenému zájmu Jan Huleja

také věnuje,  nosnými pilíři  jeho práce jsou dva texty,  Husserlův výklad empatie  z  Karteziánských

meditací a  studie  Theodora  Lippse  „Vcítění  a  estetická  libost“,  tedy v  druhém případě  článek  od

teoretika empatie  par excellence a v prvém případě projev fenomenologické apropriace empatie při

vysvětlování problému poznání obsahu mysli druhého a ustanovení intersubjektivně sdíleného světa.

Chronologii navzdory, Huleja výkladem empatie u Husserla práci začíná, výkladem Lippse končí. Toto

řazení však má svou logiku, protože autor nás chce dovést od pojmu empatie k pojmu umění, tedy

prokázat vnitřní provázanost těchto pojmů. Prostřední část  práce by tedy měla sloužit  jako logické

přemostění.

Interpretaci  Husserla  považuji  za  nejzdařilejší  část  práce.  Autor  sice  nepodá  vysvětlení  klíčového

termínu  „transcendentalita“  (to  samé  platí  i  o  technických  termínech  jako  je  „originární“,  nebo

„aprezentace“),  nicméně  z  jeho  výkladu  vyplývá,  proč  může  empatie  z  hlediska  transcendentální

fenomenologie  být  tak  zásadním termínem:  ukazuje  na  možný způsob překročení  epistemologické

úzkosti  z  nepoznatelnosti  mysli  druhého,  tak  typické  pro  novověkou  filozofii,  a  zároveň  odhaluje

souvislost této epistemologické úzkosti s úzkostí morální: empatie je vždy potenciálně aktem hledání

sdíleného prožitku, soucítění, solidarizace s druhým. Pokus o rozvinutí Husserla skrze výklad Steinové

právě vede tímto směrem, ale  shazuje ho,  že se autor spoléhá pouze na sekundární  literaturu (což

ostatně platí i pro jiné části práce, s výjimkou Husserla a Lippse).

Naopak rozhodnutí autora vykročit mimo fenomenologii na pole psychologie a neurověd nepovažuji za

příliš šťastné. Zatímco výklad Rogersovy koncepce ještě dává smysl, protože se zde pohybujeme v

prostoru  ovlivněném  fenomenologií,  další  telegrafické  a  často  povrchní  referování  o  současných

trendech  klesá  občas  pod  úroveň  akademické  práce.  Autor  se  například  opírá  o  tzv.  „TED  talk“

Rebeccy Saxe, tedy populárně naučný klip, místo aby citoval některou z jejích odborných publikací,

nebo  alespoň  relevantní  sekundární  texty.  Jak  jinak  než  „vatou“  nazvat  pasáže  poukazující  na

momentální vlnu zájmu o empatii odkazem na projevy Baracka Obamy a návody na šťastný život?

Diskuze o zrcadlových neuronech a mozkových centrech empatie je dozajista zajímavá a má zjevně

dopad i na humanitní vědy, Huleja by proto udělal lépe, kdyby se spíše zaměřil na odbornou recepci

podnětů neurověd v humanitním bádání o empatii.

Ve  třetí  části  se  Huleja  již  dostává  k  estetické  problematice  a  podává  historický  výklad  rozvoje



uvažování o empatii v rámci estetiky. Nastiňuje plauzibilně, že za vysvětlováním estetického prožitku

vcítěním  stojí  subjektivistický  element  Kantovy  Estetiky  soudnosti.  Je  to  aktivita  subjektu,  která

vyvolává estetickou libost, nikoli objektivně určitelné vlastnosti předmětu, do kterých si libost vlastně

jen  projektujeme.  Dále  pak  přebírá  Mundtův  výklad  tradice  německé  estetiky  stavějící  proti  sobě

subjektivismus vcítění a objektivizující tendence formalismu sahající k herbartovcům, který doplňuje

postřehy Karla Čapka a Morpurgo-Tagliabueho, což nejsou příliš aktuální zdroje. Nabízí se otázka,

proč  se  autor  nespolehl  raději  na  monografická  zpracování  tématu,  či  hesla  věnovaná  vcítění  ve

velkých filozofických a estetických slovnících.

Tato  část  je  zakončená  výkladem  Lippsova  již  zmíněného  článku.  Huleja  ukazuje,  že  Lipps  si

představoval vcítění jako projektovaný sebe-prožitek. Zde se vyjevuje problematičnost teorie vcítění i

vzhledem  k  Husserlem  řešeným  otázkám.  Projektovaný  sebe-prožitek  působí  spíše  jako  projev

sebestředného  „principu  slasti“,  než  jako  projev  otevřenosti  vůči  druhému.  To  je  tradiční  výtka

lippsovské empatii,  jak si  je ostatně Huleja  dobře vědom. Sředem zájmu Lippsova výkladu je zde

ovšem  estetické  vcítění,  které  má  podobu  schopenhaurovského  prožitku  ideálního  obsahu

nezainteresovaným subjektem. Jak správně Huleja v závěrečném shrnutí poznamenává, tato představa

předpokládá ideální subjekt, který se dokáže oprostit od sociálně-historického kontextu a nahlédnout

obsah v jeho idealitě skrze svou univerzální schopnost vcítění. Huleja poukazuje s pomocí Kossové na

historickou podmíněnost takové představy, nicméně si z ní bere přesvědčení, se kterým uzavírá svou

práci,  totiž  že  umění  je  prostředkem kultivace  naší  schopnosti  vcítění,  naší  schopnosti  porozumět

cizímu.

Hulejova práce střídá povedené s méně povedenými pasážemi. Čekal bych také, že se autor vrátí k

Husserlovi  a  pokusí  se  v  konfrontaci  s  Lippsem o zhodnocení  kompatibilnosti  obou pozic.  Ta  se

nerozumí sama sebou: Husserl používá empatii v souvislosti s otázkou intersubjektivity, zatímco pro

estetiku vcítění je paradigmatickým výchozím bodem vdechnutí života neživému. Je však třeba ocenit,

že ač jde o bakalářskou práci, autor se pokusil o syntetické pojetí a kritický odstup. Proto jsem se

rozhodl práci doporučit k obhajobě a navrhnout známku velmi dobře.
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