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Předložená práce Jiřího Neuberta zasvěcená problému hodnot a procesu hodnocení přináší 
sice selektivní, třebaže velmi obsáhlý přehled estetických teorií, avšak pro řešení tématu je tento 
přehled pouze (nezbytným) východiskem, neboť to, co chce práce řešit, totiž akt hodnocení díla, je 
cosi, co je třeba chápat jako složitou dynamiku různých momentů. V tom pak spočívá i originální 
přínos práce jako celku: Jiří Neubert si uvědomil, že ke struktuře aktu hodnocení patří rovněž určitá 
perspektiva (například sama definice uměleckého díla), opírající se o určitou teorii či teorie. Teorie 
jsou však do jisté míry autonomní, žijí tak říkajíc vlastním životem (jakkoli v korelaci s uměleckou 
tvorbou, ať už jí předcházejí nebo reflektují), který se do identifikace hodnoty promítá. Sám proces 
hodnocení, zahrnující selekci artefaktů, určení relevantních atributů atd., je vždy nějak teoreticky in-
formován, jeho objektivita vlastně spočívá v tomto jeho vztahu k teoretickému rámci. Práce chce 
popsat právě tuto souhru mezi vnímáním díla a jeho – implikovanou – teoretickou konceptualizací, 
což je předpoklad jak umělecké kritiky, bezprostředně reagující na tvorbu, tak i dějin umění, 
zasazujících hodnocené do vývojové linie.

Proto práce systematicky mapuje „konceptuální vybavenost“ recipienta, která preformuje 
způsob, jímž k uměleckému dílu přistupuje: co a jak na něm hodnotí. Volí dva velké okruhy autora a 
díla (či pojmu umění), jimiž chce toto implikované pole aktu hodnocení charakterizovat, a svůj výklad 
strukturuje převážně „větvením“ krajních poloh tohoto pole: autor-automatismus, záměrné-
nezáměrné, text-intertextualita, zaměření na strukturu díla-zaměření na proces tvorby atd.), avšak 
z práce samé je zřejmé, že jde spíše o vyhledání ideálních typů, mezi nimiž je každý akt estetického 
souzení nějak situován. Autor si dal velkou práci s tím, aby tato síť ideálních typů byla co možná 
nejjemnější, proto zahrnuje i pojetí širší (sémiotika, umění ve vztahu k jiným oborům, jako je např. 
antropologie, vliv analytické filosofie, kanonizace), jednak i méně známé, avšak něčím výrazné 
(Wallas, Plsek, Bodenová a zejména Koestlerova „bisociace“). Ke každému okruhu vždy připojil stručný 
historický exkurs.

I přesto, že práce se estetickými teoriemi a jejich klíčovými pojmy či intencemi zabývá velmi 
systematicky, je zřejmé, že jejich popis zde není cílem: jde nakonec pouze o to, jakým způsobem je 
vnímání a hodnocení díla spoluurčeno jak implicitním povědomím o teorii (a o různých strategiích 
analýzy), tak i to, jak konceptualizace vůbec umožňuje estetický soud, ať jakkoli „reflektující“. Je totiž 
zřejmé, že reflexivní a určující soudnost nejsou na sobě nezávislé. A to tím spíše, že do hry dále 
vstupují i širší kontexty – například exploratory creativity, heuristická role metafor atd., tedy, stručně 
řečeno, kognitivní funkce umělecké imaginace (možná by zde stála za zmínku i tartuská škola 
„sekundárního modelování“, snad i teorie fikčních světů, jakkoli ta je těsně spjata s literární teorií – 
právě proto by ale byla zajímavá úvaha o „fikčnosti“ na poli výtvarného umění). K širší funkci umění 
odkazuje i pragmatická teorie, zdůrazňující estetickou „zkušenost“, a samozřejmě i Gadamerova 
hermeneutika. 



Úvaha o kontextu nakonec možná ukazuje, v čem je možné spatřovat smysl celé práce: naše 
myšlení je situované – a není vyloučeno, že právě v tom spočívá nezbytnost teoretická 
„konceptualizace“, plurality teorií, které na způsob situovaného „před-souzení“ vůbec umožňují 
artefaktu rozumět a vést s ním „dialog“.

Celá práce svědčí o dokonalé obeznámenosti autora s odbornou literaturou, parafrázuje jen 
tehdy, pokud se potřebuje dostat rychleji k naznačení souvislostí. Vzhledem k tomu, že sám pokládá 
práci za část většího celku (procesualita hodnocení), je pochopitelné, že závěry jsou v této fázi v textu 
spíše implicitní. Jakkoli je však práce prvním krokem, je nesporné, že problém, který řeší, to jest 
situovanost všeho uvažování o umění, situovanost vnímání artefaktu a život estetických teorií 
doprovázejících uměleckou tvorbu, je zformulován přesně a současně se zde i rýsují cesty ke 
konkrétním analýzám estetického hodnocení.

Práci pokládám za výbornou a doporučuji k obhájení.
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