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Autor sleduje historický vývoj a současnost konceptu empatie ve filosofii, 
psychologii, sociologii a současných kognitivních vědách a jeho místo 
v dějinách estetiky, současně s relevancí pro současné umění. Začíná 
s Husserlovým, tedy fenomenologickým pojetím empatie a její úloze v operaci 
párování, kdy se letmo dotýká i nedořešeného problému intesubjektivity ve 
fenomenologii. Bohužel pozdější Husserlův vývoj (Erfahrung und Urteil) 
nezmiňuje. Co do nakládání s texty vykazuje práce převahu sekundární 
literatury, včetně klíčových postav dějin estetiky (Lipps, Vischer), což je 
nedostatek i ve formátu bakalářské práce. Ale jinak je práce přehledně 
vystavěna, argumentace plynulá a poměrně přesvědčivá. Po exkurzu do 
fenomenologie pokračuje sondami do psychologie a kulturologie, aby následně 
završil práci vlastní estetickou analýzou. Závěr o edukativní úloze umění 
v rozvíjení sociální inteligence, posilování schopnosti sociálních interakcí, 
porozumění druhému (i sobě samému) via vciťování je plausibilní, ač 
reduktivní, neboť empatie není zdaleka jediným „mechanismem“, který funguje 
jak při komunikaci, sociální interakci, tak při recepci uměleckých děl. Autor se 
však oprávněně soustředil na tuto fasetu estetického prožitku a předběžně mohu 
uzavřít, že se svého úkolu zhostil se ctí. Nevyhnul se ovšem řádce nepřesností a 
neřešených rozporů v samotném textu, na které upozorním.

Hned v pozn. 1 (s.6) se objevuje výrok: „..my však považujeme 
porozumění za předpoklad empatie..“ Zřejmě jde o ozvěnu Budova náhledu o 
racionálním zpracování empatického prožitku, ale jak pro na onom místě 
sledovaného Husserla, tak pro další využité badatele, včetně jejich probandů 
makaků, je naopak empatie předpokladem porozumění, neboli je primárnější a 
bazálnější (viz zrcadlové neurony). Na s. 14, v odkazu na Edith Steinovou, 
oprávněně zdůrazňuje autor,  že zkušenost cizího vědomí podporuje mou vlastní 
(sebe) zkušenost. Bohužel tento vhled se neprojeví v pozdějším textu, kde 
přejímá tezi o mizení sebereflexivity, tedy uvědomování si sebe sama při 
empatickém prožitku (pozn. 181, s. 33) To je vážný rozpor v argumentaci, 
vyžadující vysvětlení při obhajobě. Na s. 17 začíná kapitola o novějších 
koncepcích empatie a to nedokladovaným a vysoce sporným tvrzením o 
ovlivňování mravních soudů vnějším magnetickým polem.  Zřejmě jde o 
záměnu diagnostické metody (fNMR) za hypotetické vnější ovlivňování 
kognitivních i emotivních funkcí mozku. To, že lze mozek a potažmo i soudy, ať 
už morální, estetické, kognitivní, určující či reflektující ovlivnit chirurgicky 
(lobotomie) nebo zavedením elektrod do korových oblastí či psychofarmaky 
není překvapivé a autor se odkazuje na změny v těchto soudech vlivem 



mechanického poškození mozku, kde se dozvěděl o vlivu magnetického pole 
nám utajil. Na s. 21 se poprvé objevuje možná konfúze vcítění a soucítění. Tento 
problém se autorovi několikrát vrací, včetně synonymity u Theodora Lippse 
(pozn. 144, s. 35), aniž by ho řešil. Připomenu třeba studii Alexe Neilla Empathy 
and (Film) Fiction, kde nacházíme nosné rozlišení.  Bez tohoto rozlišení se pak, 
s odkazem na Budu, tvrdí, že se sympatie vyvolává při ztotožnění s hrdinou 
dramatu. Sympatie, případně soucit, naopak vyžadují odstup od hrdiny, což 
implikuje třeba pojetí soucitu u Henry Bergsona, nemluvě o pozdějších 
psychologických distinkcích. Autor sám dokonce odkazuje v pozn. 107 na 
relevantní studii, aniž by ovšem vyvodil důsledky. Na s. 34 a 35 se znovu 
objevuje problém, dotčený výše, o sebereflexivitě v estetickém prožitku. 
V pozn. 131 cituje Budu a vytlačení sebereflexe z vědomí, aby na následující 
stránce mluvil v souvislosti s Lippsem o objektivizovaném sebeprožitku, což je 
zjevný rozpor. 

Přes uvedené výhrady, vyžadující vyjasnění při obhajobě, pokládám práci 
za relativně kvalitní, čtivou a demonstrující poučenou schopnost práce s texty. 
Navrhuji hodnocení velmi dobře.
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