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Diplomová práce Ireny Čeledové má velice zajímavé a podnětné téma – problematiku 

estetické výchovy, tak ji rozpracoval Bohumil Markalous - autor, který estetické 

výchově, jako jeden z mála českých estetiků první poloviny dvacátého století, věnoval 

soustavnou pozornost. Jeho texty věnované tomuto tématu jsou však rozptýleny v 

různých časopisech či dílčích monografiích a je třeba je teprve uspořádat do jednotného 

celku. Jak sama autorka poznamenává v úvodu: „Naším hlavním úkolem je myšlenky 

vybrané z daných statí sumarizovat do této práce a charakterizovat autorovu koncepci 

estetické výchovy.“ Předem bych předznamenal, že autorka uspěla ve svém prvním 

úkolu a podařilo se jí sesbírat mnoho relevantních pramenů a práce tedy může posloužit 

i jako vodítko při dalším zkoumání dané problematiky. V naplnění druhého cíle však 

autorka podle mého názoru bohužel příliš neuspěla.  

 

Práce je přitom zřetelně a logicky členěna na tři části, přičemž první z nich je věnována 

koncepcím estetické výchovy, které tvořily pozadí pro Markalousovu teorii, druhá je 

věnována vlastní Markalousově koncepci estetické výchovy a třetí vztahu Markalousovy 

koncepce k soudobé praxi na školách. Vlastní kapitoly však bohužel stejně logicky 

uspořádány nejsou a ve velké míře se jedná o nakupení citátů a myšlenek, které nejsou 

propojeny do konzistentního celku. Díky tomu se pak v práci setkáváme s 

neobjasněnými technickými pojmy a problematickými tvrzeními. Uvedu alespoň 

několik příkladů: 

 

V poznámce 21 (s. 7) například autorka tvrdí: „Výsledkem tohoto snažení byla jeho 

estetika, která je budována „zdola“. K této skutečnosti přispěly názory Gustava 

Theodora Fechnera, který byl představitelem experimentální estetiky „zdola“. Tento 

proud je veden proti estetikám „shora“.“ Zde by bylo zapotřebí rozlišení estetiky „zdola“ 

a „shora“ přesněji charakterizovat.  

 

Na straně 35 autorka tvrdí: „Markalous říká, že Kantovým (1724—1804) rozdělením 

můžeme charakterizovat postupné kategorie vývoje duševního vývoje dítěte až do 

období dospělosti. Děti zpočátku hodnotí objekt egoistickým způsobem, který reflektuje 

okamžitou příjemnost objektu a to věcně a užitkově.“ Aby bylo této pasáži rozumět, 

bylo by třeba uvést, o jaké Kantovo rozlišení se Markalous opírá a jakým způsobem ho 

interpretuje.  

 

Na straně 5 autorka tvrdí, že: „Základním cílem Markalousova díla bylo založit 

estetickou výchovu na výchově vkusu, kdy umělecká výchova vede k výchově k umění 

a ne k výchově uměním.“ Na straně 9 ale autorka píše: „Pro něho bylo umění méně 



důležité než příroda a normální život – život byl upřednostněn a zároveň vedle něj 

upřednostňoval i mimoumělecké estetično.“ Vede-li estetická výchova k „výchově k 

umění“, stěží můžeme následně mluvit o upřednostňování jednoho či druhého. Spíše 

bychom mohli hovořit o vzájemném vztahu obou oblastí estetična a snažit se tento vztah 

formulovat v jeho vazbě na estetickou výchovu. 

 

Na straně 16 autorka tvrdí: „Narazili jsme na termín umělecká výchova a estetická 

výchova. V koncepcích autorů je jejich náplň obdobná, liší se pouze názvem. Hostinský 

tuto výchovu pojmenovával umělecká výchova a Markalous navrhuje vystižnější (sic) 

označení estetická výchova, neboť v sobě zahrnuje mimoumělecké estetično.“ O dvě 

strany dříve však autorka odkazuje k Hostinského studii Umění a příroda v estetické 

výchově. I Hostinský tedy pojem estetická výchova používal a navíc vymezoval vůči 

užšímu pojmu umělecké výchovy.  

 

Podobných sporných tvrzení je v práci bohužel značné množství. Přes uvedené výhrady 

diplomovou práci Ireny Čeledové hodnotím jako poctivý, i když ne zcela dotažený 

pokus zpracovat zajímavé téma, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako 

dobrou. 
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