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Úvod 
 
Vedoucí ideou tohoto textu je předvést Bourdieuho pojetí estetické zkušenosti a to skrze Bourdieuho 
kritiku Kantova pojetí estetické zkušenosti. Kantovo pojetí zde slouží jako krystalizační jádro pro 
Bourdieuho pojetí. Text se pokusí zodpovědět otázku, co se zjeví, pokud rekonstruuje Bourdieuho 
kritiku Kantova pojetí estetické zkušenosti. Z formálního hlediska se zjeví jistá kritická negace 
Kantových tvrzení, které poskytnou základy a prostor pro modifikaci pozitivními tvrzeními, tyto 
dohromady dají vystoupit společným rysům Kantova a Bourdieuho projektu. 

Takováto konstrukce Bourdieuho pojetí estetické zkušenosti bude nutně neúplná, neboť tvrzení, 
která se nebudou nijak vztahovat ke Kantovu pojetí ani navazovat přímo na jeho kritiku, budou 
jednoduše pro text neviditelná. Jinými slovy text představí Bourdieuho pojetí ve vztahu ke Kantovu, což 
znamená, že oproti Kantovi vysoce jiná tvrzení, tedy velmi originální a vymezení vůči značně odlišným 
teoretikům, budou ta neviditelná. 

Vzhledem k tomu, že se text bude ve svých vývodech opírat sám o sebe, tak jako loďka na 
vodě, a pokud jeho tvrzení budou adekvátně odpovídat popisovanému a jeho vývody nebudou vnitřně 
sporné, pak neviditelnost různých Bourdieuho nebo Kantových tvrzení nebude na škodu. Nepřítomná 
tvrzení budou moci pouze omezit rozsah jeho vývodů, tedy že existují aspekty, ve kterých je 
Bourdieuho pojetí zde nepopsáno, a ve kterých nemá s Kantem nic společného, či že případně v jejich 
světle by bylo možno interpretovat zde popisovné jevy jinak. Což by nemělo být problematické, pokud 
se text bude držet uvnitř své konstrukce. 

Text bude zacyklený v tom smyslu, že jeho část o Kantovi bude stavěna tak, aby co nejlépe 
vyhovovala části Kanta kritizující, poskytovala podklady ke kritice, nikoliv ohýbala Kantova tvrzení tak, 
aby se jevila mylnějšími (ačkoliv se to jistě stane), přičemž kritika se zase bude odpovídat představení 
Kanta. Stejným způsobem se budou pozitivní tvrzení vracet k negativním, a celý text bude řízen 
představou svého ukončení v komplikaci vztahu Bourdieuho ke Kantovi. Text je tak motivován 
představením představy, v níž Bourdieu kritizuje Kanta, právě z toho důvodu, že tázání po podmínkách 
možnosti bere vážně, stejně jako projekt osvobození člověka. Představy, ve které sdílí s Kantem více, 
než by se mohlo z jeho kritiky na první pohled jevit. 

"Sám Kant pojem estetická zkušenost či prožitek nepoužívá" , a přitom se zde bude 1

konstruovat Kantovo pojetí estetické zkušenosti. Možnost této konstrukce a tato konstrukce sama 
vychází z Kantova určení estetického soudu, konkrétně jeho části, soudu vkusu, čistého estetického 
soudu. Pro Kanta je soud estetickým, pokud splňuje určité charakteristiky a zakládá se pouze na 
určitém typu evidence . Tyto charakteristiky a tato evidence jsou chápány jako Kantovo určení 2

charakteristik estetické zkušenosti, jednak P. Bourdieuem , jednak  Tatarkeiwiczem , z jehož 3 4

samozřejmého traktování lze vyvozovat, že takové chápání Kantovy kritiky soudnosti není ve 20. století 

1 DADEJÍK, Ondřej. Kritika pojmu estetické zkušenosti v druhé polovině 20. století. s. 139. 
2 srov. TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Aesthetic experience: The early history of the concept. s. 2829. 
3 srov. BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 409. 
4 srov. TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Aesthetic experience: The early history of the concept. s. 29. 



ojedinělé. Konstrukce Kantova pojetí estetické zkušenosti se tak ukazuje jako možná v tom smyslu, že 
je konstruováno to, čím Kantova určení estetického soudu, neboli soudu vkusu, určují jej samotný a 
evidenci, na níž se může zakládat, jakožto určení podmínek estetické zkušenosti. 



Expozice pojmu estetické zkušenosti v rámci Kantovy estetické teorie 
 
Úvod 
 
Tato expozice Kantovy teorie estetické zkušenosti vychází téměř výhradně z Kritiky soudnosti jako 
základního pramenného textu, a to ze dvou důvodů. Za prvé, v Kritice soudnosti dle H. Ginsborg, 
vyjadřuje Kant svou estetickou teorii nejúplněji , a tedy jako její součást i svou implicitní koncepci 1

estetické zkušenosti, a to v souladu se svým kritickým projektem jehož je součástí, jako projekt 
spojující Kritiku čistého rozumu s Kritikou praktického rozumu . Za druhé, což je vzhledem k cíli 2

tohoto textu důležitější, je Kritika soudnosti textem k němuž se explicitně vztahuje P. Bourdieu, jak lze 
ostatně vidět na podtitulu Distinkce  Sociální kritika soudu vkusu . Celou Distinkci poté v jejím 3

doslovu, K vulgární kritice čistých kritik , ve kterém se vypořádává explicitně s Kantovými 4

argumenty, obrací se proti Kantově Kritice soudnosti jako paradigmatickému příkladu všech “čistých 
teorií umění” . Přičemž v tomto pojímání Kantovy kritiky soudnosti pokračuje i v Pravidlech umění . 5 6

Vzhledem k tomu, že cílem textu není předvedení Kantovy estetiky, ale představeni Bourdieuho kritiky 
Kantovy estetiky, bude Kantova estetika rozvedena pouze jako předmět Bourdieuho kritiky, tomu 
bude odpovídat výběr jejích prezentovaných aspektů. Předně budou předvedeny aspekty Kantovy 
estetiky, na něž se váže Boudrieho kritika a dále aspekty jež se jeví být esenciálními, ostatní budou 
pominuty. Z čehož plyne, že Kantova teorie estetiky přinejmenším může být mnohem bohatší než zde 
bude prezentováno.  

Co do struktury kapitoly nejprve bude systematicky umístěno a tudíž i v nárysech popsáno 
Kantovo pojetí prostoru estetické zkušenosti v oddílech Soudnost a Estetický soud, jenž se jeví být v 
zásadě identickým s vymezením estetické zkušenosti. Následně budou samostatně  předvedeny 
významné stavební prvky Kantova pojetí estetické zkušenosti a důvody, které uvádí na jejich podporu. 
což bude probíhat v oddílech Nezainteresovanost, Pojmovost, Subjektivní všeobecnost, Formálnost a 
Vznešeno. Poslední oddíl bude vyhrazen rozvedení explicitní funkce Kantova pojetí estetické 
zkušenosti. Mimo nárysových oddílů slouží ostatní oddíly především k porovnání s Bourdieuho 
koncepcí. 
 
Soudnost 
 
Jak bylo řečeno, Kant zkoumá podmínky zkušenosti, kterou bychom mohli nazvat estetickou, v rámci 
Kritiky soudnosti, přičemž jako jeho teorie zde není zkoumána pro ni samou ani jeho zkoumání není 
samoúčelné. V této části textu bude Kantovo zkoumání soudnosti hrubě umístěno v rámci jeho 

1 srov. GINSBORG, Hannah. Kant's Aesthetics and Teleology. 
2 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 44. 
3 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. 
4 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 485. 
5 srov. BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 266. 
6 srov. BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 306. 

 



kritického projektu a v koncepci soudnosti pak estetický soud, aby bylo jasné, v jaké oblasti se 
Kantovo pojetí estetické zkušenosti pohybuje a připravena půda pro možné uchopení významu 
estetických soudů, pro Kanta. 

Zkoumání podmínek estetické zkušenosti, soudu vkusu a soudu o vznešeném, slouží k odhalení 
nejvlastnějších vlastností soudnosti, její kritiku. Kritika soudnosti je zase součástí Kantova kritického 
projektu, propojuje, avšak i místy problematizuje předchozí kritiky: Kritiku čistého rozumu a Kritiku 
praktického rozumu. V Kritice čistého rozumu si například Kant vůbec nepřipouštěl  možnost 
zakotvení estetických soudů . Kantovými slovy míří kritika soudnosti k odhalení propojení poznávacích 7

schopností rozumu a rozumění, jež nalézá v prostředním článku mezi výše zmíněnými schopnostmi, 
soudnosti. Na základě analogie, dokonce nejen poznávacích schopností, ale vůbec duševních 
schopností, Kant považuje za analogickou soudnosti schopnost libosti, jež je obdařena vlastními 
apriorními zákony, které pak analogicky hledá u soudnosti, jež spojuje tak, jako soudnost oblast 
podřízenou rozvažování, poznávací schopnost (ve vztahu k přírodě) a oblast podřízenou rozumu, žádací 
schopnost (podle pojmem svobody) .  8

Nyní, dle Kanta, “oblast pojmu přírody pod jedním zákonodárstvím” (rozvažování) “a oblast 
pojmu svobody pod druhým zákonodárstvím“ (rozumu) “ jsou od veškerého vzájemného vlivu, který by 
na sebe mohly mít, naprosto odděleny velikou propastí, která odděluje nadsmyslno od jevů" , od 9

soudnosti pak požaduje jejich propojení. Nepožaduje od soudnosti nemožné, aby prostředkovala 
intervenci kauzality svobody do kauzality přírody, tuto možnost, možnost svobody již dle svého mínění 
prokázal v Kritice praktického rozumu .  Kant v Kritice soudnosti, hledá hrubě řečeno dvojí spojení 10

rozumu s rozvažováním, a sice propojení přírody, která spadá pod rozvažování, jež není schopno 
formulovat účel, s konečným účelem rozumu, tedy možnost nahlížet přírodu z hlediska konečného účelu.
 Druhým cílem je propojení  přírody v nás s pojmy rozumu, konkrétněji možnost libosti vůči 11

nadsmyslnu (dodejme bez zájmu a dokonce proti našemu zájmu), Kantovými slovy zajištění "vnímavosti 
mysli pro morální cit" . 12

Dle Kanta, "soudnost vůbec je schopnost myslet to, co je zvláštní jako obsažené v obecném" . 13

Soudnost Kant dále dělí na soudnost určující, kterou již pojednával v předchozích kritikách, narozdíl od 
soudnosti reflektující, ačkoliv v nich ještě neměly druhová jména . Určující soudnost je pro Kanta 14

schopnost subsumovat zvláštní pod dané obecné, pod preexistující pravidlo. Reflektující soudnost, jež 
se v předchozích kritikách neobjevovala, a proto ani nebylo nutno dodávat určující soudnosti druhové 
jméno, je pro Kanta schopnost hledat pro dané zvláštní nepreexistující pravidlo. Přičemž reflektující 
soudnosti nenáleží nalézat obecné zákony přírody, které jsou odhalovány ve schopnosti rozvažování, ani 

7 srov.KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. s. 5455. 
8 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 3132. 
9 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 44. 
10 srov. GUYER, Paul. Feeling and Freedom: Kant on Aesthetics and Morality. s. 138. 
11 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 44. 
12 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 45. 
13 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 33.  
14 srov. HÁLA, Vlastimil. Význam koncepce “soudnosti” pro základní problematiku Kantovy filozofie. s. 104.  

 



praktické zákony svobody určené skrze rozum. Aby reflexivní soudnost pouze nesubsumovala jako 
soudnost určující a tedy byla od ní odlišná, musí si zákon jenž hledá udávat sama, jinak by zákon byl 
určen mimo ni a ona jen subsumovala, jak tvrdí Kant . Reflexí Kant myslí myšlení o subjektivních 15

možnostech poznání, nikoliv o předmětech poznání, nikoliv konstituci pojmů, ale podmínky konstituce . 16

Reflexivní soudnosti tedy podle Kanta nenáleží prostor pojmů, ale prostor nahlížení přírody, "podmínky 
podle nichž se snažíme získat pojem o ní" , přírodě. Princip jenž si reflektivní soudnost udává dle 17

Kanta, je princip jednoty empirických zákonů, jednoty nahlížení na přírodu . 18

Výše zmíněný princip Kant nazývá účelností (jevení přírody se ukazuje účelným pro rozvažování 
a představivost), a podle toho jak a jaký druh účelnosti je soudností odhalován dělí soudnost v Kritice 
soudnosti na dva druhy soudů, estetický soud určující subjektivní účelnost a teleologický soud určující 
objektivní účelnost. Teleologický soud se, dle Kanta, zabývá objektivní účelností v přírodě 
posuzovanou na základě rozumu a rozvažování, příkladem jeho užití je účelnost částí vůči celku v 
organismu, nebo přírody jako celku vůči konečnému účelu. Estetický soud se, dle Kanta, zabývá 
subjektivní účelností posuzovanou podle schopnosti libosti . 19

 
Estetický soud 
 
Poté, co byla hrubě vymezena pozice soudnosti v rámci Kantovy kritické filosofie, bude v totmo oddíle 
vymezen v rámci právě vymezené soudnosti soud vkusu, tak jak jej pojímá Kant. Text bude řízen 
představou systematického negativního vymezení, na jehož konci podá strohé pozitivní vymezení soudu 
vkusu, které slouží především k určení pole, ke kterému se budou vztahovat další oddíly, rozebírající 
jednotlivé vlastnosti soudu vkusu a soudu o vznešeném, jež jsou jak konstitutivní pro Kantovo pojetí, 
tak kritizovatelné z Bourdieuho pozice. 

Obecně je estetickým soudem, dle Kanta, soud založený výhradně na subjektivních motivech 
oproti kognitivnímu soudu založeném na objektivních motivech . Vskutku subjektivní motivy jsou, dle 20

Kanta, ty motivy, které se nemohou za žádných okolností stát podkladem k poznání předmětu a 
takovými motivy je s posuzovanou představou spojená libost, či nelibost . Neboť jimi, dle Kanta, 21

nepoznáváme nic na předmětu představy, ale pouze účelnost formy představy pro poznávací schopnosti
. Účelností formy představy je zde míněno, že “představa je bezprostředně spojena s pocitem libosti"22

. 23

Kant explicitně odlišuje čtyři druhy subjektivních reflektivních soudů, estetických soudů, a sice 
soud vkusu, neboli soud o krásném, soud o vznešeném, soud o příjemném a soud o dobrém, přičemž 

15 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 33. 
16 srov. KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. s. 210. 
17 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 33. 
18 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 33. 
19 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 42. 
20 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 51. 
21 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 51. 
22 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 51. 
23 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 40. 

 



soud o vznešeném a soud o krásném spadají do užší kategorie ‘vskutku’ estetických soudů, jak pro 
Kanta tak v hovorovém užití . Estetické soudy jsou mezi soudy o příjemném a soudy o dobrém, jež je 24

negativně vymezují. 
Soud o příjemném se, dle Kanta, zakládá na “patologicky podmíněném zalíbení” , 25

bezprostředním zalíbení smyslů bez pojmu . Z bezprostřednosti a patologičnosti mimo jiné plyne, že 26

předmět soudu může být pouze singulární, nikoliv obecný.  Kant říká, že něco působí potěšení, čímž se 
naznačuje podmínka existence předmětu pro to, aby byla vyvolána libost. Příjemné tudíž vyvolává libost 
se zájmem, zájmem Kant myslí zájem na existenci předmětu vyvolávajícího libost . Příjemné postrádá 27

nutnost souhlasu, což je možno chápat jako právě onu patologickou podmíněnost požitku. Jinými slovy 
“závaznost požitku je zřejmý nesmysl” , patří zcela do empirické oblasti oproti ostatním zde 28

probíraným soudům, (čímž se Kant zbavuje potřeby blíže osvětlit, jak je příjemné možné) nečiní si 
nárok na obecnou platnost. Což vzhledem k duševním schopnostem znamená, že se odehrává pouze na 
poli představivosti. S čímž souvisí, že, dle Kanta, “příjemnost platí i pro nerozumná zvířata” . Příjemné 29

je možno, dle Kanta, rozlišit pouze co do kvantity, jeho podstata je stále tatáž, nemá odlišné kvality, bez 
ohledu na empirickou různost jeho zdrojů. Soud o příjemném, dle Kanta, nijak nevzdělává, což se na 
jedné straně pojí s jeho animalitou, a na straně druhé s jeho aforemností, bezpojmovostí .  30

Estetický soud o dobrém, je, dle Kanta, vztažení pojmu prostřednictvím rozumu k libosti . Z 31

toho důvodu je přístupný pro Kanta pouze bytostem s rozumovou složkou. Každé dobré, a tedy tím i 
soud o dobrém, zároveň, dle Kanta, obsahuje pojem účelu. Účel je, podle Kanta, vztah rozumu ke 
schopnosti chtění, rozumem určená schopnost chtění je vůle, objekt vůle je objekt zájmu . V soudu o 32

dobrém tak figurují dva pojmy, pojem předmětu a pojem účelu, jenž je zde chápán jako pojem určující 
vztahování pojmu předmětu k libosti rozumem, přičemž libost a zájem se v něm proplétají, neboť “něco 
chtít a mít v jeho jsoucnu zalíbení, tj. mít o ně zájem, je identické" , jak tvrdí Kant. Z toho vyplývá, že 33

pro Kanta soud o dobrém není bezprostřední, jako soud o příjemném, neboť nesoudí předmět přímo, 
ale nejprve jej podřadí pod pojem, a teprve pojem o předmětu vstupuje do soudu, nikoliv předmět 
pojmu bez zprostředkování pojmem. Soud o pojmech je nutně obecný, neboť obecnost spočívá v 
pojmu. Soud o dobrém má tak oproti soudu o příjemném obecnou povahu. Soud o dobrém dále Kant 
dělí na soud o dobrém o sobě, jež je dobré bezprostředně, a soud o dobrém jako prostředku potěšení, 
které je nepřímo dobré . Soud o dobrém o sobě, oproti soudu o příjemném a tedy i soudu o nepřímo 34

24 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 96. 
25 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 55. 
26 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 54. 
27 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 54. 
28 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 55. 
29 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 56. 
30 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
31 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 54. 
32 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 5455. 
33 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 55. 
34 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 54. 

 



dobrém, dle Kanta, “obsahuje nejen nárok, ale také příkaz souhlasu pro všechny” , je praktickým 35

zalíbením, na základě morálního citu.  
Jak bylo řečeno estetický soud v užším vymezení značí soud vkusu a soud o vznešeném, 

vyznačuje tedy to, co je v tomto textu chápáno jako estetická zkušenost. Estetický soud v užším určení 
je vymezen nezainteresovaností na předmětu soudu,  čímž se odlišuje od obou dvou předchozích druhů 
soudů současně . Estetický soud v užším vymezení je singulárním soudem, jenž se nezakládá na pojmu, 36

což jej spojuje se soudem o příjemném, ale zároveň nachází ve svém předmětu subjektivní účelnost, což 
jej přibližuje soudu o dobrém jenž zachází s pojmem účelu, zde se však jedná o neurčité pojmy . Právě 37

důraz na účelnost v libosti, způsobuje, že estetický soud vzdělává. Z výše uvedeného plyne, že estetický 
soud je dostupný pouze kompozitním bytostem, ani čistě smyslovým (např. zvířatům) ani čistě 
rozumovým (např. andělům ). Právě subjektivní účelnost umožňuje Kantovi skloubit singularitu 38

estetického soudu, tvrzenou výše a nárok na nutnou obecnou platnost vyplývající právě ze subjektivní 
účelnosti. 

Kant tvrdí, že “vznešené je to, ve srovnání s nímž je všechno ostatní malé" . Soud o 39

vznešeném je, dle Kanta, vztažením obrazotvornosti jako nejvyšší schopnosti smyslů  k rozumu, 40

přičemž předmět soudu je vznešeným pokud, je jeho neúčelnost pro představivost účelná pro vyvolání 
neurčitých ideí rozumu . Soud o vznešeném se tak pro Kanta týká pouze kvantity, buď ve vztahu 41

prostředkovaném obrazotvorností k poznávací schopnosti, pak se jedná o soud o matematickém 
vznešeném a nebo žádací schopnosti, pak je soudem o dynamicky vznešeném . Zalíbení ve vznešeném, 42

je negativním zalíbením, protože založeným na neúčelnosti pro představivost. Pocit vznešena 
nevyvolává, předmět soudu, ale až idea rozumu jím vyvolaná. Podle Kanta je tak z toho všeho “ také 
patrné, že pravá vznešenost musí být hledána v mysli soudícího, nikoliv v“ objektu soudu . Nárok na 43

nutný souhlas druhých se soudem o vznešenu se pak, dle Kanta, zakládá ve vloze morálního citu, citu 
pro ideje rozumu, jenž je obsažen v lidské přirozenosti .  Vznešeno vzdělává, dle Kanta, tak, že učí 44

dbát o účelnost “proti našemu (smyslovému) zájmu" .  45

Soud vkusu podle Kanta je posouzení předmětu pod “stavem mysli ve svobodné hře  46

35 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97.  
36 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 81. 
37 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 81. 
38 srov. KANT, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten. s. 187. 
39 KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 85. 
40 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 90. 
41 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 89. 
42 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 83. 
43  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 89. 
44 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 96. 
45  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97 
46 Použitý překlad se zde, dle názoru tohoto textu, dopouští zcela nemístné interpretace originálního textu, neboť 
překládá pojem “das freie Spiel”(KANT, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. s. 56.) jako, svobodnou činnost. 
Svobodná hra (doslovný překlad) je pouze druhem svobodné činnosti. Přičemž v jiných instancích tohoto pojmu jej 
sám použitý překlad inkonzistentně překládá jako svobodnou hru. To se jeví být chybným. V tomto případě a i ve 
všech ostatních bude v tomto textu použit doslovný překlad. 

 



obrazotvornosti a rozvažování” , tedy vztažením obrazotvornosti ve svobodné hře k rozvažování . 47 48

Tento stav mysli je navozen, dle Kanta, posuzovanou představou . Pokud je předmět soudu účelný 49

takovým způsobem, že slouží k “oživení obou schopností (obrazotvornosti a rozvažování), k neurčité, 
ale přece jen prostřednictvím podnětu dané představy, souladné činnosti" , která vyvolává libost, pak 50

je krásným, jak tvrdí Kant. Oproti soudu o vznešeném se soud o krásném týká, podle Kanta, “jisté 
kvality objektu, která se dá rovněž objasnit a pojmově formulovat” . Krásné, dle Kanta, vzdělává tak, 51

že “učí dbát o účelnost v pocitu libosti" . Oproti zalíbení ve vznešeném, zalíbení v krásném, dle Kanta, 52

“přímo obsahuje pocit podpory života” , je účelné pro obrazotvornost, “slučitelné s hrou 53

obrazotvornosti” . Nárok na všeobecný souhlas se soudem vkusu Kant zakládá v předpokladu 54

obecného smyslu, “který ale nechápeme jako nějaký vnější smysl, nýbrž jako působení vznikající ze 
svobodné hry našich poznávacích sil" . Soud vkusu, na rozdíl od všech ostatních soudů, je soudem 55

soudnosti vůbec. Tedy takovým soudem, jenž je, dle Kanta, subsumcí „schopnosti nazírání nebo 
znázorňování (tj. obrazotvronosti) pod schopnost pojmů (tj. rozvažování)“ , který je proveden podle 56

soudnosti samé. Soudnost je v takovém případě “sobě samé subjektivně jak předmětem tak zákonem"
, což pro Kanta znamená, že je svobodná.  57

Problematika soudu vkusu, jako esenciálně estetického soudu, zde vystupuje jako problematika 
poznání vůbec. Autonomní princip reflektivní soudnosti, je totiž pro Kanta, transcendentálním principem 
jednoty rozmanitosti, který umožňuje jednotu empirických principů pod empirickými principy, “tedy 
možnost jejich vzájemného systematického podřazení" . Princip soudnosti, Kantovými slovy, zde 58

právě, udal nadsmyslovému substrátu přírody (v nás i mimo nás) určitelnost prostřednictvím intelektuální 
schopnosti. Princip soudnosti, soudu vkusu, je tak postaven jako most mezi rozvažováním, určujícím 
poznání přírody jako poznání jevu, čímž poukazuje k jejímu nadsmyslovému substrátu, a rozumem, jenž 
tomuto nadsmyslovému substrátu dává určení . Krása takto, dle Kanta, rozšiřuje “pojem přírody, jako 59

pouhého bezúčelného mechanismu, k jejímu pojmu jakožto umění, což nabádá k hlubokým 
zkoumáním…” . 60

 
 
 

47  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 62. 
48 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 89. 
49 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 62. 
50  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 62. 
51  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
52  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
53  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 81. 
54  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 81. 
55  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 76. 
56  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 111. 
57  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 112. 
58  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 33. 
59 srov. KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 4445. 
60  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 82. 

 



Nezainteresovanost 
 
Estetické soudy v užším vymezení, jak již bylo řečeno, jsou dle Kanta nezainteresovanými soudy, to 
znamená soudy nacházejícími zalíbení v předmětu bez zájmu na existenci předmětu soudu. Estetické 
soudy v užším vymezení jsou dle Kanta dokonce ještě více nezainteresované, dokonale 
nezainteresované, narozdíl od čistých morálních soudů nezaložených na zájmu, které ovšem zájem 
vzbuzují, esteické soudy o sobě dokonce “nezakládají vůbec žádný zájem" . Nyní budou nastíněny 61

tvrzení, které Kant uvádí jako podklady, pakliže ne důkazy takové teze. 
Kant tvrdí, že nezainteresovanost “nemůžeme vysvětlit lépe, než když proti čistému 

nezainteresovanému zalíbení postavíme takové zalíbení, jež je spojeno se zájmem, především můžemeli 
si být zároveň jisti, že neexistuje více druhů zájmu než ty, které právě teď mají být jmenovány" , 62

zalíbení v příjemném a zalíbení v dobrém. 
“Příjemné je to, co se líbí smyslům v počitku” , jak tvrdí Kant, počitkem je myšlen smyslový 63

počitek příjemnosti, ve kterém se příjemné líbí, nikoliv počitek jímž je předmět soudu poznáván. Tedy 
takový počitek příjemnosti, jenž se nevztahuje k předmětu soudu, ale k libosti, počitek libosti z červené, 
a nikoliv poznávací počitek červené. Zájem je spojen podle Kanta se soudem o příjemném, protože “je 
jasné již z toho, že prostřednictvím počitku vzbuzuje žádost po takových předmětech, že tedy zalíbení 
nepředpokládá pouhý soud o předmětu, nýbrž vztah jeho existence k mému stavu, pokud na něj takový 
objekt působí" . Zájem na předmětu soudu o příjemném je tedy založen žádostí, přičemž žádost jednak 64

obsahuje zájem, a druhak je spjata s pojmem počitku libosti. 
Zalíbení v dobrém je, dle Kanta, zalíbením “prostřednictvím rozumu skrze pouhý pojem” . 65

Dobré v sobě zahrnuje zájem analyticky. Dobré je dobré k něčemu, má nějaký účel, buď o sobě nebo 
pro něco. Účel je definován Kantem, jako “vztah rozumu k (alespoň možnému chtění)” . Chtění 66

obsahuje zájem, tudíž je soud o dobrém soudem zainteresovaným na existenci předmětu soudu. 
Kant předvedl, že soud o příjemném obsahuje zájem a stejně tak i soud o dobrém, a estetický 

soud v užším vymezením se liší od předchozích soudů, tak že s nimi nemá společnou alespoň 
zainteresovanost, z čehož plyne, že estetický soud v užším vymezení, nemůže být zainteresovnán na 
existenci předmětu soudu, neboť by ztratil svou identitu a redukoval by se buď na soud o příjemném 
nebo na soud o dobrém. Ptámli se tedy, zdali se mi něco esteticky líbí, “chci jen vědět, zda pouhá 
představa předmětu je ve mně provázena zalíbení, ať už jsem vzhledem k existenci této představy 
sebelhostejnější" . Což by mělo dle znamenat, že pokud někdo říká, nenič ten obraz, vždyť je krásný, 67

myslí tím vlastně, vždyť je dobrý nebo způsobující potěšení. 
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Pojmovost 
 
V oddíle pojmovost budou předvedena Kantova tvrzení o vztahu pojmů k úžeji vymezenému 
estetickému soudu a tvrzení na nichž je Kant explicitně zakládá. Oddíl bude zaměřen v první části, na 
obě složky úžeji vymezeného estetického soudu a druhou část ponechá zkoumání pouze soudu vkusu, 
soud o vznešeném bude nejen ve vztahu k pojmům osvětlen v oddíle Vznešeno. Text pokládá vztah 
pojmů k estetickému soudu v užším vymezení za zásadní prvek Kantovy koncepce a vhodný styčný bod 
s Bourdieuho koncepcí.  

Kant tvrdí, jak již bylo řečeno výše, že estetický soud v užším vymezení, není poznávacím 
soudem, jenž vztahuje představu k předmětu, je specifickým estetickým reflektivním soudem, který 
vztahuje představu předmětu k libosti, jehož zalíbení nezávisí “na určitém pojmu jako zalíbení v dobru, 
ale nicméně se vztahuje k pojmům, i když neurčito   jakým" . K tomu na vícero místech zdůrazňuje, že 68

nejen, že estetický soud v užším vymezení není motivován určitými pojmy, ale dokonce je ani nemůže 
obsahovat jako konstituční prvky (motivující soud) posuzované představy, je “totiž bez jakéhokoliv 
pojmu o předmětu”  (soudu). 69

Kromě toho, že Kant vylučuje existenci pojmu v úžeji vymezeném estetickém soud, v jeho 
definici, podává alespoň tři argumenty proč takový soud nemůže být založen na pojmech. První 
argument se vztahuje k již předvedenému výčtu estetických reflektivních soudů. Argument je tento: 
Existuje právě jeden druh estetického reflektivního soudu, jenž je založen na pojmech, a to sice soud o 
dobrém. Úžeji vymezený estetický soud není se soudem o dobrém totožný. Ergo, úžeji vymezený 
estetický soud nemůže být založen na pojmech   .  70 71

Druhý argument vychází z úvah tvořících součást Kantovy kritické filosofie, které jsou obsaženy 
mimo Kritiku soudnosti. Založení argumentu Kant patrně považuje v Kritice soudnosti, již za 
provedené a neobtěžuje se je opakovat. Argument zní: Estetický reflektivní soud vztahuje předmět 
soudu k libostí. Jen a pouze v čistých praktických zákonech je možno vztáhnout pojem k libosti. Úžeji 
vymezený estetický soud nepodléhá praktickým zákonům. Ergo úžeji vymezený estetický soud se 
nemůže zakládat na pojmech . 72

Třetí argument Kant doslovně odhaluje až v antinomiích vkusu, ačkoliv je již celý obsažen v 
§33. Argument zní: Jednomyslnost ohledně soudu založeného na pojmech je dosažitelná disputací. 
(disputace je činnost, jež se, dle Kanta, “vzájemným odporováním soudů snaží vytvořit jejich 
jednomyslnost... podle určitých pojmů jakožto průkazných důvodů, že tedy předpokládá objektivní 
pojmy jako důvody soudu" .) O soudu vkusu se nedá disputovat. Ergo, soud vkusu není soudem 73

založeným na pojmech .  74
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Redukovat Kantovu teorii v ohledu pojmovosti estetické zkušenosti, na tvrzení, že pojmy v úžeji 
vymezeném estetickém soudu nehrají žádnou roli, o což se zdánlivě pokoušejí předchozí rekonstrukce 
Kantových argumentů, by bylo hrubě zavádějící. Přesnější vymezení Kantova určení vztahu úžeji 
vymezeného estetického soudu k pojmům bude nastíněno níže a ve zkratce zní, že v úžeji vymezeném 
estetickém soudu hrají, dle Kanta, roli pouze “o sobě neurčité a neurčitelné pojmy" , což je již 75

naznačeno v předchozím argumentu.  
Nejjasnější argument o roli pojmů v soudu vkusu, jenž ustavuje o sobě neurčitý a neurčitelný 

pojem jako základ soudu vkusu, prezentuje Kant v antinomii vkusu, plynule jím navazuje na poslední 
zmíněný argument. Argument je možno rekonstruovat v následujícím znění: Soud vkusu si činí nárok na 
nutnou planost pro každého. Všeobecná nutná platnost může být založena jedině na pojmu. Existují dva 
druhy pojmů, určité pojmy a o sobě neurčité a neurčitelné pojmy. Jednomyslnost ohledně soudu 
založeného na určitých pojmech je dosažitelná disputací. Soud vkusu disputaci nepřipouští. Ergo soud 
vkusu je založen na o sobě neurčitém a neurčitelném pojmu . 76

Tento pojem, na kterém se zakládá soud vkusu, je, dle Kanta,  důvodem “vůbec subjektivní 
účelnosti přírody pro soudnost" . Jak je možno dovodit z již z předchozích určení soudu vkusu, je 77

subjektivní účelností míněn jak důvod oživení rozvažování a obrazotvornosti k souladné činnosti, tak 
důvod možnosti hierarchizace empirických soudů, tedy možnost poznání plně neurčeného rozvažováním 
ani rozumem. Tento pojem je, dle Kanta, “čistý rozumový pojem nadsmyslna, jež je jakožto jev 
základem předmětu (a také soudícího subjektu) jakožto objektu smyslů" , jinými slovy “forma účelnosti 78

v představě, již nám je předmět dáván" . 79

Mimo neurčitelného a neurčitého pojmu, na němž Kant obecně zakládá soud vkusu, postuluje 
Kant ještě pojem estetické ideje s omezenou platností, na ty předměty soudu vkusu jež “dávají podnět 
k četným úvahám” , jako produktu jejich souzení. Kantova úvaha vycházející z potřeby vysvětlit, 80

kterak ony předměty soudu vkusu, dávají podnět k četným úvahám, dochází k poněkud odlišnému 
určení pojmu krásy, jakožto “vyjádření estetických idejí” , nebo alespoň jistého dourčení způsobu, 81

kterým jsou oživovány poznávací schopnosti v soudu vkusu. Estetická idea je, dle Kanta, představa 
obrazotvornosti, která "dává podnět k četným úvahám, aniž jí může být adekvátní nějaká určitá 
myšlenka, tj. Pojem... žádný jazyk ji úplně nepostihne a nemůže učinit srozumitelnou" . Právě tyto 82

četné úvahy jsou projevem oživení poznávacích schopností. Toto určení ukazuje soud vkusu jako, dle 
Kanta, založený na představě k níž “nemůže být nalezen žádný výraz, který označuje určitý pojem" , z 83

hlediska pojmů zakládá soud vkusu na neurčitém a neurčitelném pojmu, ovšem zdá se, že jiném než v 
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předchozím případě. Estetické ideje jsou dle Kanta pokusem o “znázornění rozumových pojmů" , jako 84

příklady těchto rozumových idejí znázorněných estetickými idejemi uvádí: “peklo, říši blažených, 
neviditelné bytosti, věčnost, stvoření, ap" . 85

Ačkoliv pojem estetické ideje nachází své uplatnění jak při posuzování lidských výtvorů tak při 
posuzování přírodních objektů, je Kantem konstruován v rámci problematiky tvorby krásného umění. 
Krásné umění jakožto produkt záměrné lidské činnosti, a vůbec produkty záměrné lidské činnosti, jež 
jsou tvořeny se záměrem být krásnými, představují pro Kanta problém k vysvětlení, neboť pojem 
záměrné produkce je možno myslet jako obsahující pojem účelu, jenž je příčinou produktu, jak bylo 
však výše popsáno Kant nepřipouští možnost, založení krásy na určitém pojmu. tvorbě pojmu 
produktu. 

Tento problém záměrné tvorby krásných produktů řeší Kant zavedením pojmu génia, tedy 
problém jak se vyhnout v záměrné tvorbě krásného existenci pojmů. Génius jakožto vědomý tvůrce 
krásného je Kantem určen jako “příkladná originalita subjektu ve svobodném užití jeho poznávacích 
schopností”  a to taková originalita, která spočívá ve “šťastném poměru” obrazotvornosti k 86

rozvažování, “který nedokáže žádná věda naučit a který se nenaučí žádná píle" , taková originalita 87

spočívá v přirozenosti toho kterého subjektu . Génius je pro Kanta produktem přírody a stejně jako 88

ona neví jak tvoří . Pojem podle kterého génius tvoří je dle Kanta právě pojmem génia, produkt génia 89

je příkladem udávajícím pravidlo tvorby, nikoliv k “napodobení, nýbrž příkladem sledování pro druhého 
génia, který jím je probuzen k pocitu své vlastní originality" . Tvorba vskutku krásného je tak Kantem 90

vyhrazena pouze přírodě a géniům, běžní lidé vskutku krásné záměrně tvořit nemohou. Jak bylo možno 
nahlédnout i v posledním příkladu, spočívá krásné, předmět pozitivního soudu vkusu na o sobě 
neurčitém a neurčitelném pojmu, který je interpretován (v zájmu zachování neurčitelnosti) jakožto forma 
účelnosti uspořádání poznávacích sil subjektu, která ovšem je přítomna jen u vyvolených . 91

 
Nárok na subjektivní všeobecnost 
 
Dalším stavebním kamenem jemuž bude věnována zvláštní pozornost je subjektivní všeobecná platnost 
úžeji vymezeného estetického soudu. Subjektivní všeobecná platnost estetického soudu, je snad vůbec 
nejdůležitější prvek Kantovy koncepce úžeji vymezeného estetického soudu, neboť ji valná většina další 
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vkusu, které se logicky pohybuje výhradně v rámci volné krásy, čistého soudu vkusu, nebude v tomto textu tudíž 
osvětleno. 

 



tvrzení o úžeji vymezeném estetickém soudu již předpokládá. Při vědomí této významnosti je 
pozoruhodné jak, zběžně jej Kant zakládá. Tento prvek je téže vhodným substrátem pro Bourdieuho 
kritiku. 

Kant zakládá tvrzení, že úžeji vymezený estetický soud má všeobecnou subjektivní platnost, 
nebo na základě čeho si ji může nárokovat, na základě jednoho pozorování a jednoho argumentu, který 
ačkoliv provádí pouze pro soud vkusu, je zjevné, že platí i pro soud o vznešeném. Argument se 
objevuje v prakticky identické podobě jak v analytice krásna, tak v dedukci. 

Argument lze rekonstruovat takto: Subjektivně všeobecně platný soud je takový, který je 
založen na subjektivně všeobecných důvodech. Každý estetický soud je založen na subjektivních 
důvodech. Subjekt je složen jen a pouze z individuální složky a složky společné všem subjektům. Úžeji 
vymezený estetický soud je nezainteresovaný, a to takovým způsobem, že není založen na jakékoliv 
individuální náklonosti subjektu k předmětu soudu. Úžeji vymezený estetický soud je založen na 
subjektivně všeobecných důvodech. Ergo, úžeji vymezený estetický soud je všeobecně platný   . 92 93

Pozorování podporující tvrzení o subjektivní všeobecnosti je pozorováním běžného zacházení s 
úžeji vymezeným soudem vkusu. Kant pozoruje, že každý "se rád smíří i s tím, když mu někdo jiný jeho 
výraz, že šumivé víno je příjemné, opraví a připomene mu, že má říci: mně je příjemné; a tak je tomu 
nejen v chuti jazyka, patra a jícnu, nýbrž také v tom, co může být každému příjemné pro oči a uši" . 94

Dle Kanta tak pro "příjemné tedy platí zásada, že každý má svůj vlastní vkus (smyslový)" . Zatímco 95

pro soud vkusu a z toho odvozeně pro soud o vznešeném platí, že "by bylo (právě opačně) směšné, 
kdyby se někdo, kdo si zakládá na svém vkusu, pokoušel ospravedlňovat tím, že by řekl: tento předmět 
... je krásným pouze pro mne" . 96

 
Formálnost 
 
Dalším významným stavebním kamenem Kantovy teorie estetického soudu je, že se zakládá právě na 
pouhé formě účelnosti, co se týče krásy, a její negaci, co se týče vznešena. Formálnost estetického 
soudu je zvýrazněna nejen pro svůj význam v rámci Kantovy koncepce a tradice myšlení o estetickém 
zakoušení, ale především jako vhodný podklad pro Bourdieuho kritiku. Vzhledem k tomu, že 
argumenty pro založení úžeji vymezeného estetického soudu jsou shodné s argumenty, jimiž Kant určuje 
vztah soudu vkusu k pojmům, nebudou zde znovu uváděny. Tento oddíl tak bude zaměřen na rozvedení 
a upřesnění toho co pro Kanta znamená, že je soud vkusu založen pouze na účelnosti formy předmětu. 

Pouhé vědomí "formální účelnosti poznávacích sil ... je libost sama" , jak tvrdí Kant, ona 97

svobodná hra. Neboť formální účelnost je důvodem oživení poznávacích sil. Podržování této formální 
účelnosti ve vědomí uvádí poznávací síly do svobodné harmonické hry, která je libá. Dle Kanta “tato 
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libost není žádným způsobem praktická, ... jako libost z patologického důvodu příjemnosti,... přece 
však obsahuje kauzalitu podržet stav představy samé a činnosti" . 98

Pro Kanta může být předmětem soudu vkusu pouze forma nikoliv kvalita představy, protože 
pouze forma je obecně sdělitelná, což se rovná nároku na obecnou platnost soudu o formě. Přičemž 
forma je pro Kanta tím, co “způsobuje, že rozmanitost jevu může být uspořádána v určitých vztazích" . 99

Pouze forma splňuje podmínky být možným podkladem pro soud vkusu, protože, jak tvrdí Kant, “lze 
stěží předpokládat, že kvalita počitků samých bude ve všech subjektech posuzována jednomyslně a 
příjemnost jedné barvy přednostně před duhou" . 100

Dle Kanta je "veškerá forma předmětů smyslů... buď tvar nebo pouhá hra. ... hra tvarů v 
prostoru, nebo pouhá hra počitků (v čase)" . Hrou Kant myslí například proměnu tvarů v tanci, jejich 101

kompozici, která se už zase blíží tvaru. Mluvíli o tvaru, myslí na šedivou kresbu, která je dle něho 
podstatou všech krásných umění. Barva v malířství nebo barva zvuku v hudbě náleží k půvabu, k 
potěšení, dojímá, působí patologické zalíbení v počitku, ona je tou kvalitou, která dle něho nevstupuje 
do sodu vkusu, leda okrajově jako opora kresby. Výjimku tvoří čistá kvalita, kde přívlastek čistoty je 
považován Kantem za formální vlastnost . 102

 
Vznešeno 
 
Tento oddíl textu rozvede dosud velice abstraktní určení soudu o vznešenu. Osvětlí motivy soudu a 
způsob jakým vyvolávají ony ideje rozumu, což si vyžádá přesnější nastínění diference matematického a 
dynamického vznešena. Nejenže, takovéto rozvržení nastíní esenci sodu o vznešeném, vyjasní také jak 
se soud o vznešenu má k pojmům, formě či v čem spočívá jeho nárok na obecnou platnost. Kant 
vztahuje soud o vznešeném vcelku přímě k moralitě, což poskytuje živný substrát Bourdieuho kritice par 
excellence, mimo to se právě o koncept vznešena bude opírat, poslední oddíl této kapitoly. 

Co bylo výše řečeno, je možno shrnout slovy, že soud o vznešeném je pro Kanta vztažením 
neúčelnosti představy pro obrazotvornost (smysly) k rozumu. Přitom soud o vznešenu má dvě varianty, 
nejprve bude určení konkretizováno na variantě o matematickém vznešeném a poté na variantě o 
dynamickém vznešeném, jak to dělá i Kant.  

Soud o matematickém vznešeném se týká dle Kanta pouze velikosti, co do rozměrů , velikost 103

je pojem soudnosti . Spočívá v nahlížení absolutně velikého prostřednictvím obrazotvornosti. 104

Absolutně veliké, dle Kanta tedy “veliké nad veškeré srovnání” , je možné nahlížet pouze skrze 105

estetický odhad velikosti, což je “odhadováním pouhým pohledem" , bezprostředním uchopením v 106
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názoru . Absolutně veliké je pak nahlíženo, pokud obrazotvornost není schopna sjednotit nahlížený 107

objekt v jednom názoru, což se projevuje dle Kanta tím, “že dílčí představy smyslového názoru, které 
byly pojaty nejdříve, již začínají v obrazotvornosti zanikat, zatímco obrazotvornost pokročí k pojetí 
většího počtu, ztrácí tím na jedné straně právě tolik, kolik na druhé získává" . Posud je Kantova 108

koncepce vznešena v celku intuitivní, což se již nebude dát říci o propojení názoru absolutně velikého v 
obrazotvornosti s pojmy rozumu. 

Nyní dle Kanta “ale mysl v sobě naslouchá hlasu rozumu" , což považuje za samozřejmé a 109

patrně proto se to ani neobtěžuje doložit, “který pro všechny dané veličiny…" , a to i nekonečno, 110

“požaduje totalitu, tedy sjednocení do jednoho názoru" . Toho ovšem, jak již bylo řečeno, 111

obrazotvornost není schopna, neboť naráží na meze možností svého sjednocení. Právě tato neschopnost 
obrazotvornosti sjednotit v jednom názoru vše, co je zamýšleno ke sjednocení, je pro Kanta základem 
“pocitu nepřiměřenosti mezi … obrazotvorností a ideou celku" . Tato nepřiměřenost, jak tvrdí Kant, 112

vyjevuje neschopnost obrazotvornosti uchopit základní míru pro odhadování velikosti, kterou je “pro 
přírodu její absolutní celek, který je v ní jakožto jevu sjednocená nekonečnost" . Patrně požadavek 113

takovéto míry, Kant je zde poněkud temný, ohledně toho jak k vztažení dochází, poukazuje na lidskou 
nadsmyslovou schopnost, myslet nekonečno jako jeden celek, “neboť jen jí a její ideou noumenonu …, 
je nekonečno smyslového světa v čistém intelektuálním odhadu velikosti cele sjednoceno pod jedním 
pojmem" . Taková schopnost, schopnost myslet aktuální nekonečno, dle Kanta “přesahuje veškeré 114

měřítko smyslovosti a je velká nadevše srovnání" . Což pro Kanta znamená, že nikoliv příroda, ale 115

lidská nadsmyslová schopnost myslet aktuální nekonečno spolu s ideou noumenonu je vznešená. Z 
čehož vyvozuje, že soud o vznešenu připisuje vznešenost takovým jevům přírody, “jejichž názor 
obsahuje ideu její nekonečnosti" ,  “vede pojem přírody k nadsmyslovému substrátu (který je jejím 116

základem a zároveň základem naší schopnosti myslet)" . Shrnutí dynamického soudu o vznešenu může 117

znít, že předmět soudu je vznešený, pokud skrze neschopnost obrazotvornosti sjednotit jej, co do 
velikosti v jednom náhledu, vyvolává neurčitý pojem rozumu. 

Dynamický soud o vznešeném dle Kantova určení, spočívá v nahlížení velikosti moci. Moc je 
dle Kanta “schopnost překonávat velké překážky”  a její velikost je určována “jen podle velikosti 118

odporu" . Subjektivně absolutně veliká moc je dle Kanta taková, “vůči které by byl jakýkoliv odpor 119
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marný" . Nahlížímeli předmět, jenž disponuje nad námi takovou mocí, avšak neodporujeme mu ani 120

odpor nepředpokládáme, neboť odpor by se rovnal zájmu na neexistenci předmětu soudu a soud o 
vznešeném je nezainteresovaným soudem, ale namísto to toho dle Kanta “pouze myslíme případ, kdy 
bychom mu snad chtěli klást odpor" , označujeme takový předmět jako vznešený. Což Kant shrnuje 121

slovy, že “příroda nahlížená v estetickém soudu jako moc, která nad námi nemá žádnou...” (moc) “...je 
dynamicky vznešená" . 122

Příčina vznešenosti, v souladu s předchozím určením, není v nahlíženém objektu, ale v odhalení, 
ať už k němu dojde jakkoliv, schopnosti “odolávat zcela jiného druhu" . Takovou schopnost, že 123

bychom se přeci jen nemuseli před takovou mocí sklonit, kdyby šlo o naše nejvyšší zásady, neboť i 
když by člověk musel oné nadvládě podlehnout, stejně zůstává lidství v naší osobě neponíženo . Z 124

čehož je možno vyvodit, že tato schopnost je pro Kanta nadsmyslovou schopností rozumu, 
nadsmyslovým určením člověka. 

Z výše popsané konstrukce soudu o vznešeném je možno odvodit, že všeobecná nutná platnost 
soudu o vznešeném se zakládá na neurčitých pojmech rozumu, totality nekonečna a svobody. Tyto jsou 
člověku přístupné dle Kanta, za “subjektivního předpokladu (o němž však smíme oprávněně věřit, že jej 
každý splňuje), totiž za předpokladu morálního citu v člověku" . Co se týče formy a motivu, tak oproti 125

soudu vkusu se soud na vznešeném, jak bylo vidět, zakládá na subjektivní neúčelnosti předmětu soudu 
pro smysly, obrazotvornost jako nejvyšší smyslovou schopnost. Kant vzhledem k formálnosti soudu o 
vznešeném explicitně tvrdí, že se zakládá na představě kvantity, neboť vznešenost dle něho “lze nalézt 
také v předmětu postrádajícím formu" . Jaký druh vlastnosti je ovšem kvantita Kant v rámci kritiky 126

soudnosti nezkoumá, a tento text od takového zkoumání v tomto bodě také upustí, čímž je možno 
považovat oddíl o vznešenu za uzavřený. 
 
Most k morálce 
 
Poslední oddíl Kapitoly o Kantové pojetí estetické zkušenosti, se vrátí zcela na počátek kapitoly k 
vymezení funkce soudnosti jako spojnice mezi oblastí rozumu a rozvažování. Nejprve oddíl nastíní 
ačkoliv stručně přece šířeji než v úvodu důvody pro existenci takové funkce a v dalších krocích popíše 
způsoby jakými toho úžeji vymezený estetický soud dosahuje a naznačí jeho konstrukční sepjetí s 
Kantovým určením svobodného jednání. Tato faseta Kantovy teorie je vyzvednuta jako výtečný objekt 
pro Bourdieuho kritiku, a podklad pro závěrečnou kapitolu srovnávající funkce obou koncepcí. Nyní 
jistě existuje více interpretací jakým způsobem Kant přemosťuje onu propast mezi kauzalitou přírody a 
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kauzalitou rozumu zahrnujících i teleologický soud , pro účely tohoto textu však bude postačující 127

ukázat, že úžeji vymezený estetický soud hraje v tomto spojení významnou roli a jakým způsobem ji 
hraje. 

Vzhledem k tomu, co bylo napsáno v oddílu o soudnosti považuje tento text přinejmenším za 
možné pojímat Kritiku soudnosti jako projekt přemostění oné propasti mezi přírodou a svobodou. 
Kdykoliv mluvíme o přemosťujícím projektu, projektu spojení, tak smysl takového projektu spočívá ve 
spojených oblastech, nikoliv ve spojení samém, to je podřízeno zákonitostem preexistujících 
spojovaných oblastí. Spojování tedy není vypracováno pro ně samé, zde pro zkoumání estetických 
problémů, ale pro spojení v tomto případě oblasti rozvažování s oblastí rozumu, umožnění svobody v 
lidské  praxi, protože morální jednání není pro Kanta ničím jiným než svobodou , Tedy zkoumání 128

estetických otázek je pro Kanta teoretickou propedeutikou zkoumání lidské svobody a jak bude 
ukázáno níže, sama praxe úžeji vymezeného estetického soudu a soudu o vznešeném je propedeutikou 
mravního jednání a tedy svobody.  

Propast, jež má být přemostěna soudem vkusu a soudem o vznešenu, je propast emocionální, 
neboť, jak již bylo řečeno, možnost intervence kauzality rozumu do kauzality přírody Kant ustavil v 
Kritice praktického rozumu. Kant od napsání Kritiky praktického rozumu, jak píše Paul Guyer, 
došel k názoru, že morální heroismus, neboli to, že morální motivace zcela ignorují lidskou emocionalitu, 
není udržitelný . Takto Kantovi vznikl nový úkol, vysvětlit jak je morální jednání jež bez emocionálního 129

zájmu, nebo dokonce proti emocionálnímu zájmu možné sladit s emocionalitou. Pro Kanta to 
představuje především dvojí problém, budeli pominuta problematika řešená v teleologickém soudu, 
problém kultivace citu a problém smyslové reprezentace mravních idejí . 130

Nejprve bude pojednán problém reprezentace mravních idejí, taková biblia pauperum. 
Problémem je, jak znázornit pro emocionální složku člověka či kulturního jedince nadsmyslový pojem 
svobody, to, čemu se jakožto morální jedinec má podřídit, ačkoliv v jistém smyslu sám sobě bude 
zákonodárným, a alespoň v analogickém názoru ukázat takový pojem jako možný. (realita pojmů je pro 
Kanta dokazována skrze názory ) Kant tvrdí, že “krásno je symbolem mravního dobra" . Tím míní, 131 132

že soud vkusu, jakožto způsob jevení se krásného, dle něho vykazuje podobnost “mezi pravidly reflexe 
o...” symbolu a symbolizovaném ”...a jejich kauzalitě" . Soud vkusu je soudu o morálně dobrém dle 133

Kanta podobný v bezprostředním zalíbení, nezainteresovanosti, autonomii a všeobecné platnosti, avšak 
každá z těchto vlastností spojujících oba soudy je v každém jednom odlišně realizována. Například 
nezainteresovanost je u soudu vkusu absolutní, zatímco soud o morálně dobrém není založen na zájmu, 
ale zájem vyvolává . Soud vkusu takto jako symbol umožňuje, zakoušet analogon svobody, a tímto 134

127  srov. GUYER, Paul. Feeling and Freedom: Kant on Aesthetics and Morality. s. 137. 
128   srov. KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. s. 102. 
129   srov. GUYER, Paul. Feeling and Freedom: Kant on Aesthetics and Morality. s. 139. 
130   srov. GUYER, Paul. Feeling and Freedom: Kant on Aesthetics and Morality. s. 140. 
131  srov. KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. s. 157. 
132  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 158. 
133  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 158. 
134  srov. KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. s. 158159. 

 



orientovat jedince  
Ve stejném duchu umožňuje dle Kanta soud vkusu jakožto “v základě posuzovací schopnost 

smyslového znázornění mravních idejí" , interpretovat smyslové názory, estetické ideje, jako 135

analogony nadsmyslových mravních idejí. Zde je již zřejmé, že to, že “pravá propedeutika k založení 
vkusu je rozvoj mravních idejí a kultura morálního citu" , platí dle Kanta i obráceně. Takto znázorněné 136

rozumové ideje, jak je možno dle Kanta zakusit, jsou schopny určit naladění mysli jejich recipienta, 
například  “naplnit jej posvátnou hrůzou" .  137

Problém kultivace citu je až podezřele účinně a přímočaře řešen soudem o vznešenu, který nás 
nejen jako soud vkusu dle Kanta “učí abychom něco, i přírodu milovali bez zájmu" , ale dokonce 138

„proti našemu (smyslovému) zájmu" , čímž nás připravuje na morální jednání, jež se našemu 139

smyslovému zájmu příčí. Struktura soudu o vznešenu, funguje nejen jako trenažér pro morální jednání, 
ale je aplikovatelná na samotné morální jednání. Subjekt jednající podle určení ideje svobody, takový, 
který dle Kanta “v sobě může u smyslovosti pociťovat překážky, ale zároveň pociťovat převahu nad 
smyslovostí díky překonání těchto překážek jako modifikaci jeho stavu, tj. morální cit“ , se nachází v 140

identické pozici jako při soudu o vznešenu, kdy pociťuje převahu rozumu nad smyslovostí a právě jí je 
oblažován, v podstatě pocit vznešena. Morální jednání, jednání z povinnosti, tak může být 
představováno jako v užším smyslu estetické, jako vznešené nebo krásné, protože takový soud nemusí 
být zainteresován, a adekvátně k tomu tedy libé.   

Kantovi se zde podařilo vystavět konstrukci umožňující pociťovat libost z morálního, 
svobodného aktu dle jeho slov „aniž by něco ztratil ze své čistoty" . Tedy umožnila mu odměnit 141

člověka za jednání z povinnosti aniž by odměnu chápala jako motivaci k jednání, neboť odměna 
následuje pouze pokud je jednání vskutku z povinnosti, pokud si rozum vskutku podřizuje smyslovost, 
alespoň co se týče vznešena. 

Takto postavená estetická zkušenost je až praktickou podmínkou svobody. Je přemosťujícím 
nástrojem dokonale naplňujícím svou funkci, což zpětně ukazuje na příčiny a funkce, kvůli kterým byla 
zkoumána, a dokonce je možno říci i konstruována. Zkoumání estetické zkušenosti, je tak stejně jako 
ona sama pro Kanta propedeutikou zkoumání svobody, a obráceně. 

135  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 160. 
136  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 160. 
137  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 131. 
138  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
139  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
140  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
141  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 

 



Bourdieuho kritika Kantovy koncepce 
 
Úvod 
 
V této části bude rozvinuta Bourdieuho kritika Kantova pojetí estetické zkušenosti. Cílem není 
konstruovat zde Bourdieuho estetiku v její plnosti, ale skrze systematickou kritiku Kantovy teorie, tak 
jak byla postavena (pro Bourdieuho kritiku) v předchozí kapitole, dojít náčrtu Bourdieuho koncepce 
estetické zkušenosti skrze jeho negativní kritiku Kantovy koncepce. Takovýto přístup má dobré 
zakotvení ve vlastní stavbě Bourdieuho teoretizování estetických jevů, jež je jím vědomě stavěno do 
opozice vůči Kantovi. Takovýto přístup navíc nachází oporu i v Bourdieuho koncepci historického 
vzniku nových přístupů v rámci polí kulturní produkce, jež se dle jeho názoru zakládají na kritické 
negací preexistujících přístupů .  1

Bourdieuho kritika Kanta, zde bude celá v podstatě snahou ukázat, že “citlivost, kterou Kant 
nazývá transcendentální, má konkrétní historické a sociální podmínky možnosti” , tedy že Kantova čistá 2

estetika (čistý soud vkusu a soud o vznešenu), není apriorní ahistorickou konstantou, ale je naopak 
produktem historické geneze. Postupně bude v jednotlivých oddílech, které budou kopírovat 
posloupnost oddílů rozvádějících v předchozí kapitole jednotlivé aspekty Kantovy koncepce, 
ukazováno, kterak  se Bourdieu vůči Kantovi vymezuje, která jeho tvrzení popírá, která ve své 
koncepci upravuje. Konstrukce tohoto vymezení Bourdieuho koncepce bude čerpat především ze dvou 
textů, a sice Distinkce a Pravidel umění. 
 
Vkus 
 
Protože se jeví jako nemožné odložit alespoň zběžné určení toho, co je dle Bourdieuho vkus, neboť 
každé další vymezení vůči Kantově koncepci se na ně bude odvolávat, bude zde na začátku načrtnuto. 
Zbytek kapitoly tak bude, jako v předchozím případě, již jen rozvádět zde provedené určení, případně 
je místy obohacovat. 

Bourdieu navazuje své určení vkusu na Kantovo určení vkusu z Antropologie v pragmatickém 
ohledu jako “získané dispozice ‘rozlišovat’ a ‘oceňovat’” , což dle něho tvrdí Kant, odtud ale již 3

vystupuje značně proti Kantovi. Vkus je pro Bourdieuho takovou schopností rozlišovat a oceňovat, 
která obsahuje jistý druh poznání. Je schopností "ustavovat a označovat rozdíly procesem rozlišování, 
který není (nebo není nutně) určitým poznáním v Leibnizově smyslu, neboť zajišťuje rozpoznání (v 
běžném smyslu) objektu, aniž by implikoval znalost určujících vlastností které jej definují" . Přičemž tato 4

rozlišení, jakožto akty klasifikace, neklasifikují pouze objekty klasifikace, ale i klasifikátory skrze 

1 srov. BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 315.  
2 srov. BOURDIEU, Piere. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 266.  
3 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466.  
4 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466.  



klasifikaci jejich aktů klasifikace . Tato rozlišení, ocenění se zakládají na “schématech habitu, primárním 5

zdroji klasifikace,” která “prakticky orientují praxi” .  6

Nyní, bude toto jádro Bourdieuho koncepce lehce rozvedeno. Za klíč k rozvedení, poslouží 
pojem praktické orientace praxe. Poznání, které je vytvářeno rozlišeními vkusu, je poté praktickým 
poznáním, poznáním které souží k orientaci v praxi, nikoliv k poznání toho čím věci jsou. Jako příklad 
praktického poznání oproti teoretickému může posloužit Bourdieum citovaný experiment, kdy 
respondenti mají za úkol klasifikovat třicet povolání. Respondenti nejsou schopni utvořit klasifikaci 
zahrnující všech třicet povolání, jeví se jim, že “by mohli pokračovat v subklasifikaci do nekonečna”  a 7

nikdy tak nedojít konečné klasifikace. Pokud ovšem měli klasifikovat dvojice povolání, “téměř vždy se 
shodli na pozicích různých povolání” . První druh poznání, klasifikace celého souboru, konstrukce 8

celého sociálního světa v němž má každé povolání svou jedinečnou hodnotu, pozici, Bourdieu zve 
teoretickým poznáním, tedy určité poznání v Leibnizově smyslu. Druhý druh poznání, to kterým 
respondenti jako aktéři jednající ve světě disponují, to poznání, které je orientuje, podle kterého jednají, 
je praktickým poznáním. 

Schopnost vkusu ustavovat rozdíly, být, dle Bourdieuho, “skutečně konstitutivní silou” , je 9

vázána právě na praktickou orientaci na praxi. Tato konstitutivní síla, je v tomto textu chápána skrze, 
příklad velitele oddílu. Vzhledem k tomu, že výsledkem praktické orientace je jednání, pak pakliže 
vojáci prakticky klasifikují svého velitele jako nevelitele, jednají jako kdyby nebyl velitelem a on také 
velitelem přestává být, nikomu nevelí. Avšak protože vkus neklasifikuje pouze objekt své klasifikace, 
velitele, ale i kalsifikátora, dělá z vojáků taková klasifikace dezertéry, mimo jiné podle velitelovy 
klasifikace. 

Habitus je dle Bourdieuho “strukturovanou strukturou predisponovanou fungovat jako 
strukturující struktura” , je “internalizovanými vtělenými strukturami sociálního světa”  a dokonce nejen 10 11

sociálního světa, ale obecně je produktem ”podmiňování asociovaného s určitou třídou podmínek 
existence” . Je, dle Bourdieuho, uloženou minulou zkušeností “v každém organismu ve formě schémat 12

percepce, myšlení a jednání” . Z čehož je již možno vyvodit, že Bourdieuho “habituální schémata, 13

primární formy klasifikace” musí být ve svém základu pod hladinou vědomí, neboť platí obecně pro 
organismy,  zakládají percepci, schémata v nichž se pohybuje vědomí jakožto myšlení, jsou tedy, jak i 
tvrdí Bourdieu, “pod úrovní jazyka, mimo dosah introspektivního zkoumání nebo kontroly vůle” . 14

5 srov. BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 6. 
6 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466.  
7  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 473. 
8  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 473. 
9  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 
10  BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. s. 53. 
11  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 468. 
12  BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. s. 53. 
13  BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. s. 54. 
14  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 



Vkus je dle Bourdieuho “smyslem pro svoje místo” , protože internalizovanou strukturou 15

podmínek vlastního místa, která v jednání označuje zase ono místo. Je dle Bourdieuho “praktickým 
mistrovstvím distribuce, které umožňuje vycítit nebo vytušit, co se pravděpodobně stane (nebo nestane) 
 a tedy, co se patří – individuu okupujícímu danou pozici v sociálním prostoru" . Je vtělenými 16

rozlišeními v dispozicích těla, dle Bourdieuho “viscerálními libostmi a odporem, ve kterých jsou uloženy 
nejdůležitější životní zájmy skupiny, věci za které je člověk ochoten položit tělo své a těla druhých” . 17

Toto Bourdieuho vymezení vkusu je zde chápáno jako vymezující oblast estetické zkušenosti. 
Klasifikační schémata, schémata vkusu nemají žádná omezení platnosti, pole hodnocení do nichž by 
nezasahovala, navíc se identická logika bude ukazovat jako centrální pro existenci umění, tudíž není 
důvod toto určení vkusu nepovažovat za vymezení prostoru estetické zkušenosti. 

 
Interesovanost 
 
Jak bylo možno postřehnout, ústřední bod Bourdieuho koncepce vkusu, a tedy především Bourdieuho 
kritiky Kantovy koncepce, je praktičnost estetického zakoušení, v zásadě zainteresovanost, 
nezainteresovanost byla analogicky centrální pro Kanta. V tomto oddíle tak budou postupně 
předvedeny důvody, které vedou Bourdieuho k takové konstrukci interesovaného estetického 
zakoušení. 

Ačkoliv se v Distinkci, ani Pravidlech umění neobjevuje pojem zainteresovného estetického 
zakoušení, nebo zainteresovanosti vkusu, je z výše uvedeného více než zřejmé, že vkus jako praktický 
smysl nemůže být v Kantově smyslu nezainteresovaný. U Kanta zakáldá nezainteresovanost universalitu, 
Bourdieu však váže estetické zakoušení na pozici v sociálním prostoru. Bylo by možno říci, že růže je 
dle Bourdieuho zakoušena jako krásná, pokud to odpovídá očekáváním spojeným s pozicí recipienta a 
jeho společenské trajektorie, což je proti smyslu Kantovy nezainteresovnaosti.  

Bourdieu tvrdí, že vkus je založen na habituálních schématech. Jako možné založení existence 
habituálních schémat Bourdieuem je v tomto textu viděno vysvětlení existence a regulace, 
“nejnevýznamnějších technik těla, jako jsou způsoby chůze nebo smrkání” , které od habituálních 18

schémat Bourdieu vyžaduje. To, že je možno techniky smrkání určit jako znaky společenských pozic, 
tedy že vykazují určitou nenahodilost, podléhání jistému schématu, a přitom jsou evidentně mimo 
vědomou kontrolu uživatelů, poukazuje na jejich zakotvení v široce pojaté nevědomé vrstvě agentů, 
habituálních schématech.  

Mezi tato habituální schémata patří dle Bourdieuho i perceptivní schémata, schémata určující 
způsoby vidění, obecně percepce. Toto tvrzení, pakliže není samozřejmé, je možno, tak jak to dělá i 
Bourdieu, opřít o část Husserlovy analýzy vztahování se k budoucnosti v rámci percepce. Konkrétně v 

15  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 
16  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 
17  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 474. 
18  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 



konceptu protenze, která dle Bourdieuho “není budoucností, ale kvazipřítomností” . V protenzi jsou ve 19

vnímání přítomné odvrácené strany krychle, které jsou aktuálně neviditelné, ale na základě zkušenosti s 
krychlemi přesto ve vnímání krychle přítomné, dle Bourdieuho, nikoliv “jako něco plánovaného, co 
může i nemusí být: jsou tady v celé samozřejmosti (doxické modalitě) něčeho, co přímo vidíme” . 20

Husserl musel konstruovat fenomenologickou metodu zkoumání, aby byl schopen dojít takového 
rozlišení, které je sice tak přístupné fenomenologcké introspekci, avšak sama konstrukce takové 
metody pro nahlédnutí takového rozlišení ukazuje, že se taková percepční schémata krychlí nacházejí 
pod úrovní vědomí, mimo vědomou kontrolu vnímajících. Naopak konstrukce krychle, stolu bez 
protenze odvrácených stran vyžaduje jisté vědomé úsilí. Bourdieu narozdíl od Husserla přiřazuje 
protenzi socializovanému, habitualizovanému tělu, z jeho textu ovšem není jasné proč . 21

Protenze jsou podmíněny minulou zkušeností, což je možno Bourdieuho slovy reprodukovat 
jako “podmiňování asociovaným s určitou množinou podmínek existence” , přičemž takové 22

podmiňování vytváří habituální schémata, odrážející jakožto zkušenost, především mocenskou strukturu, 
strukturu dominance sociálního světa. Co jiného by schémata zakládající, dle Bourdieuho, “cit pro hru”
, měla zachycovat než působící vztahy, určující co se děje, “rozdělení práce (mezi třídami, věkovými 23

skupinami a pohlavími)” . Právě skrze tyto struktury, struktury rozdělení práce získává jedinec své 24

místo ve společenském prostoru, identitu, a specifická percepční schémata jež spojují maskulinitu s 
kompetencí, zatímco feminitu s emocionálností, dle Bourdieuho . Aktér pak podle svého umístění ve 25

společenském prostoru vnímá praktickým smyslem, vkusem určité činnosti, předměty jako vhodné, 
vkusné nebo méně vkusné či nevkusné, neboli nehodící se. Čímž by bylo založeno, že habituální 
schémata určující vnímání jsou, dle Bourdieuho, interesovaná, na existenci vztahů dominance a pozice v 
těchto vztazích. To je však obecné, je třeba ještě ukázat, že estetické zakoušení netvoří výjimku, tak jak 
by tvrdil Kant.  

Jednou oporou pro tvrzení, že i estetické zakoušení podléhá, co do zainteresovanosti konceptu 
habituálních schémat, by byl výzkum ukazující, že aktéři  zakoušejí esteticky podle svého místa ve 
společenském prostoru, podle svých odpovídajících habituálních schémat. K tomu je potřeba 
konstruovat alespoň minimální habituální schémata. Buržoazní habituální schéma Bourdieu určuje jako 
“produkci aktivní distance od nutnosti” , která vychází z podmínění “negativními životními nutnostmi  26

snadného života“ . Bouržoazní schéma je přímou negací habituálního schématu pracující třídy, jež se 27

“podřizuje nutnosti” , což jí vede “k pragmatické funkcionalistické estetice, odmítnutí … zbytečnosti 28

19  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 109. 
20  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 109. 
21  srov. BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 109110. 
22  BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. s. 53. 
23  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 110. 
24  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 
25  srov. BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. s. 78. 
26  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 5. 
27  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 5. 
28  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 376. 



formálních experimentů a každého lartpourlartismu” . To, že takto konstruovaným schématům 29

odpovídá estetické zakoušení aktérů, obecně jejich vkus, Bourdieu ukazuje, jednak v konstrukcích 
modelů společenského prostoru, ale i v průhlednější formě tabulek preferencí jednotlivých segmentů 
populace, které slouží jako podklady konstrukce modelu společenského prostoru. Příkladem budiž 
dotazníkové šetření, v němž byli respondenti dotazování, zdali by daný objekt posloužil jako vhodný 
podklad pro krásnou fotografii. Přičemž respondenti z pracující třídy adekvátně vůči výše zmíněné 
konstrukci jejich habituálních schémat preferovali předměty funkčně spjaté s životními potřebami, jako 
například vzpomínky na životní mezníky  jako je první příjmání, a odmítali předměty jejichž 
zaznamenání bylo bez zjevné funkce  jako kovový rám, kmen stromu, zelí  nebo s negativní funkcí  
jako automobilová nehoda. Oproti tomu příslušníci vyšší třídy považovali první příjmání v mnohem 
menší míře za vhodný podklad pro krásnou fotografii, zatím co zelí, železný rám, nebo automobilovou 
nehodu oceňovali výrazně více . Což je možno uzavřít s tím, že rozložení estetických preferencí v 30

populaci odpovídá teorii jejich vazby na habitus, a tak ji alespoň částečně potvrzuje. Takováto 
argumentace se ovšem nijak významně nevztahuje ke Kantově koncepci, neboť je vždy možno říci, že 
všichni, kdo nesoudí v souladu s Kantovou koncepcí, prostě soudí špatně. 

Zainteresovanost estetického zakoušení je ovšem možno, založit v Bourdieuho teorii strukturně, 
tudíž ve vztahu ke Kantovi relevantně, neboli že díky specifické struktuře estetického zakoušení není 
možné aby bylo nezainteresované. To je o něco náročnější úkol, je tak třeba provést nejprve několik 
přípravných určení a to že kategorie využívané k popisu estetického zakoušení jsou zainteresované a že 
samo Kantovo určení krásného je negativním vymezením se vůči barbarům. 

Ačkoliv jsou habituální schémata praktické povahy, nejsou objektivními pojmy, mají, dle 
Bourdieuho, tendenci „se objektivovat do diád antagonistických adjektiv běžně používaných ke 
klasifikaci a kvalifikaci“ , které mají všechny svůj „ultimátní zdroj v opozici mezi elitou dominantních a 31

masou dominovaných, kontingentní, disorganizovanou mnohostí, zaměnitelnou a nevyčíslitelnou, 
existující pouze statisticky“ . Objektivují dle Bourdieuho do estetických adjektiv běžně užívaných k 32

popisu estetického zakoušení jako vysoký a nízký, čistý a vulgární, lehký a těžký, jemný a hrubý . 33

Právě tato objektivace umožňuje sdílení estetických zážitků, tolik důležitý prvek pro Kanta. Protože 
jsou však založeny na distinkci dominantní, dominovaný nesou si s sebou mocenský boj. Což se, dle 
Bourdieuho, ukazuje v jejich použití dominantní částí dominantní třídy, buržoazií, která v adjektivu 
lehkosti obdivuje v divadelní kritice své vlastní habituální dispozice ke konverzaci, jež přelétává po 
povrchu, a zatracuje v adjektivu těžkosti dispozice intelektuálů, jako dominované frakce dominantní 
třídy, k upachtěné namyšlenosti, nesnesitelnému poučování. Intelektuální kritika jednoduchou reverzí 
zase dle Bourdieuho zatracuje v lehkosti povrchnost, frivolitu oproti hloubce oceňované tíži . 34

29  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 376. 
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Kant sám definuje estetické zakoušení doprovázené libostí skrze odpor. „Zvláštním, na samé 
obrazotvornosti spočívajícím počitku, jako by se vnucoval pro požitek, proti čemuž se vší mocí 
bráníme, není už umělá představa předmětu odlišena od přírody tohoto předmětu … a proto ona 
představa nemůže být krásnou“ . Odpor je v očích Kanta pocitem, kdy se smyslový počitek vnucuje 35

tak, že se nedá jeho předmět posuzovat nezaujatě, ale pouze v rámci tohoto počitku. Krása je jím 
vymezena jako distancovaná, v habituálním schématu buržoazie distancované od nutnosti, dle 
Bourdieuho, skrze „ambivalentní zkušenost hrůzného svodu odporného a příjemného, které provádí 
jistou redukci na zvířeckost, tělesnost, panděro a genitálie, to je, na to, co je běžné a proto vulgární, 
odstraňujíc diferenci“  mezi buržoazií a pracující třídou. Neboli těmi, co si udržují distanci od nutnosti, a 36

těmi, co nutnost přijímají. Takto určenou zkušenost skrze vlastní habituální dispozice Kant určuje jako 
nezaujatou, kultivovanou. Vkus, je dle Kanta “stále ještě barbarským tam, kde potřebuje pro zalíbení 
příměs půvabu a dojetí” . Pakliže jsou barbaři těmi, kteří mají být teprve zcivilizováni, není složité 37

nahlédnout, že Kantovo vymezení čistého estetického soudu je ve světle Bourdieuho kritiky kodifikací 
habituálních schémat vyšší třídy a obsahuje zájem na dominanci, bylo by dokonce možno říci, že je 
projekcí habituálního sebevědomí samolegitimujícího dominanci vlastního segmentu společnosti. 
Estetické zakoušení je takto Kantem stavěno nejen jako posvěcující dominanci v rámci jedné 
společnosti, ale také jako podklad kolonialismu jakožto velkého civilizačního projektu. 

Na konci Distinkce Bourdieu reprodukuje Proustovu analýzu estetického zakoušení, jež je 
ukazuje jako, ve vší své distancované nezainteresovanosti, “společesnkou hru” . Estetické zakoušení se 38

v ní vyjevuje jako zakoušení sítě aluzí, přístupné pouze “šlechtě intelektu” , pro kterou je právě 39

legitimací členství. Estetické potěšení tak spočívá dle Bourdieuho ve svém základu v “popřené 
zkušenosti sociálního vztahu náležení a vyloučení” . Což je nemožné považovat za nezaujaté potěšení. 40

Tato Proustova analýza je Bourdieuem řádně teoreticky rozvinuta v Pravidelch umění, jakožto princip 
geneze čistého estetického pohledu, kdy čistý estetický pohled je produktem práce umělců na tvorbě 
autonomní estetické hodnoty, jež jim umožňuje de facto stát se hodnotiteli svých produktů, neboť, jak 
tvrdí Bourdieu, “pokud bychom hodnotili malbu podle velikosti pomalované plochy a vynaloženého 
času, či podle množství a ceny použitých materiálů (zlata či ultramarínu) malířumělec by se zásadně 
nelišil od malíře pokojů” . Nezainteresovaný pohled, je tak zainteresován na dobru umělců, náležení ke 41

šlechtě intelektu, kterou vytváří a která zase ustavuje hodnotu nezainteresovaného podhledu.  
Nyní je možno přistoupit ke shrnutí. Estetické zakoušení, tak jak probíhá ve společnosti je, dle 

Bourdieuho, zainteresované, neboť kategorie jimiž je strukturováno jsou zbraněmi v boji o dominanci. 
Může být namítnuto, že takovým sice aktuálně je, ale to pouze znamená, že není nezainrteresovaným 
estetickým zakoušením, o němž mluvil Kant. Jenže samo Kantovo vymezení estetického zakoušení v 

35  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 128129. 
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jeho dokonale čisté podobě je, jak bylo ukázáno dle Bourdieuho, kodifikací habitu vyšší třídy, 
nástrojem dominance jenž v sobě obsahuje strukturu dominance. Samotné bytí bez zájmu tak vychází ze 
zájmů vyšší třídy na legitimitě své dominance. Pokud by bylo snad namítnuto, že odpor není esenciální 
součástí Kantovy teorie, jakkoli nepravděpodobným se to jeví. Stále je estetické zakoušení 
zainteresované na dobru umělců, jejich schopnosti autonomně určovat hodnotu svých produktů.  
 
Pojmovost 
 
V oddíle o pojmovosti bude předveden vztah pojmů a estetického zakoušení v rámci Bourdieuho 
koncepce. Bourdieu se v tomto bodě v určitém smyslu podobá Kantovi, neboť je pro něho estetické 
zakoušení spojeno, strukturováno, hrubě řečeno esencielně nejasnými pojmy. Tyto ‘pojmy’ jsou však 
nejasné v jiném smyslu a z jiných důvodů než v Kantově koncepci. Nejprve bude nastíněna nejasnost 
těchto pojmů z hlediska jejich praktické povahy a následně bude nejasnost pojmů rozebrána jakožto 
důsledek funkce estetického zakoušení. 

Co se týče pojmů užívaných k úvahám o uměleckých dílech, které se nevyskytují ve dvojicích 
jako baroko, balada, komedie, surrealismus, tak se, dle Bourdieuho, téže vyznačují "extrémní 
neurčitostí" , a to i když je užívají odborníci. Tato neurčitost, dle Bourdieuho, vychází především ze 42

sporů o "vizi světa umění" . Světem umění míní Bourdieu "sociální mikrosvět v němž vznikají kulturní 43

díla … pole literatury, pole výtvarných umění" . Tato pole kulturní produkce jsou, dle Bourdieuho, 44

součástí pole moci, jakožto pole vztahů mezi aktéry ovládajícím jednotlivá pole, zaujímajícími v nich 
dominantní postavení (politickém, ekonomickém, vědeckém) . Bourdieu tvrdí, že "pole je objektivní síť 45

vztahů (nadvlády a podřízenosti, vzájemného doplňování nebo protivenství) mezi pozicemi" , a že 46

"různým pozicím ... odpovídají shodná zaujímání pozic, tedy literární, či umělecká díla, ale také 
politické činy a proslovy, manifesty a polemiky, atd."  Pozice jsou, dle Bourdieuho, například umístění 47

žánrů, časopisů, salónů, klubů "jako shromaždiště skupiny výrobců" . Každé pole má, dle Borudieuho, 48

svou specifickou illusio, kolektivní víru ve hru , která se v něm hraje, "a posvátnou hodnotu toho co je 49

předmětem hry, je jak předpokladem, tak produktem samotné hry" , tedy fungování pole. Aktéři 50

zaujímající různé pozice a tak mají i různé zájmy, udržet dominanci, narušit ji, mají různé soupeře. Spory 
o vymezení pojmů popisujících umění, jsou vlastně spory o vymezení pozic, pojem románu a pozice 
romanopisce nejsou oddělitelné. Bylo by absurdní, očekávat, že by aktéři nezohledňovali úhel svého 
pohledu na vymezení svých pozic a jejich vztahů k ostatním pozicím, tedy zdali budou mít navrch a nebo 
budou podřízení. Toto pragmatické hledisko je však aktéry zvnitřněno v podobě habitu, neboť pozice 
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jakožto určitá stabilita podmínek produkuje jí odpovídající habitus ve svém držiteli, pojmy se tak 
aktérům nejeví jinak po započítání svých zájmů, ale jeví se jim jinak skrz habituální schémata. Tak jako 
hráč znalý pingpongu má ruku na tom místě kde bude míček, skrze svá habituální schémata, aniž by 
počítal vědomě jeho dráhu (nikoliv proto, že by ji nemohl vědomě počítat). Z čehož pro Bourdieuho 
koncepci celkem jasně plyne, že aktéři, ti, co se podílejí na illusio daného pole, tvorbě hodnot pole, se 
nikdy nemohou shodnout na vymezení pojmů jež jsou svázány s pozicemi. Ze stejného důvodu se 
nemohou shodnout ani, a především, na vymezení samotného pole, pojmu umění, druhu umění. 

Kromě toho, jak již bylo řečeno, že estetické zakoušení dle Bourdieuho legitimuje dominanci, 
má i jiné funkce, ačkoliv s ní provázané. Bourdieu tvrdí, že “analyzujeli filosof podstatu, zachycuje 
pouze výsledek její skutečné analýzy, kterou objektivně provádí sama historie… prostřednictvím 
procesu autonomizace”  toho kterého pole. Z tohoto Bourdieuho hlediska se jeví neurčitost a 51

neurčitelnost pojmů strukturujících estetické zakoušení, kterou tvrdí Kant, jako výsledek historického 
dění. Jedním z nejdůležitějších prvků autonomie pole, který je prakticky synonymní s autonomií, je 
schopnost producentů určovat hodnotu svých produktů, tedy schopnost pole být autonomním zdrojem 
hodnoty. Bourdieuho slovy je to schopnost producentů  kritiků, umělců, galeristů, překupníků, 
teoretiků,...  vytvořit a udržet “autonomní definici svébytné umělecké hodnoty, neredukovatelné na 
hodnotu ekonomickou” . Odtud je již možno vyvodit, že právě založení estetického zakoušení, 52

estetické hodnoty na nejasných a nevyjasnitelných pojmech, je cílem a produktem práce producentů, 
neboť jejich produkt se tak stává cílem o sobě, dle Bourdieuho tak “donekonečna uniká veškerému 
výkladu” , což znamená jakémukoli srovnání s jinými hodnotami. Producenti umění se tak již nemusí 53

bát, že by byli placeni od metru jako malíři pokojů, hodnota jejich produktů je nekvantifikovatelná, 
autonomní, nevyslovitlená.  

V obdobném smyslu je nekonceptualizovatlenost estetického zakoušení možno myslet jako 
produkt narcistního sebeobrazu, jak Bourdieu naznačuje. Tvrdí, že “existovat v prostoru, být jedním 
bodem, jedincem v prostoru, znamená lišit se, být odlišný” . Existence individua se tak zakládá skrze 54

množství diferencí, v prostoru zaujímání pozic, vztahů pozic v jakémsi dynamickém poli. Takové 
existence jsou sužovány dle  Bourdieuho “obsesivním strachem z množství” , bylo by možno říci 55

sdílením své pozice, pohyby v poli, jež je mohou zařadit mezi nerozlišenou mnohost. Možnost založit se 
na absolutní diferenci, neboť nesouměřitelné, mající protiklad jen v množině všech ostatních diferencích, 
jakožto existence schopná, dle Bourdieuho, “nevypověditelným způsobem zažít nevýslovné” , diferenci 56

transcendentní vůči univerzu vztahů, je bezesporu velmi lákavá možnost. Založenost estetického 
zakoušení na nevyjasnitelných pojmech je tak dle Bourdieuho možno chápat nikoliv jako její esenciální 
vlastnost, ale jakožto výsledek odporu k analýze, “která pod rouškou potřeby vysvětlovat neváhá 
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ohrozit jedinečnost a svobodu ‘tvůrce’ a čtenáře” . V návaznosti na již použitý slovník je pak 57

neanalyzovatelnost estetického zakoušení na rozlišené pojmy, v rámci Bourdieuho koncepce, výsledkem 
historické kumulace práce konstruující její nevyslovitelnost jakožto oblast zapovězenou analýze. 

 
Nárok na subjektivní všeobecnost 
 
V tomto oddíle budou nejprve nastíněny Bourdieuovy postoje k předpokladům nároku soudu vkusu, na 
všeobecnou platnost, kterými jsou dle názoru tohoto textu: existence esence soudu vkusu a identita 
subjektů v relevantních ohledech vůči soudu vkusu. V druhém kroku bude ukázáno, v jakém smyslu 
sdílí Bourdieu Hegelovou kritiku Kritiky soudnosti, který ji kritizuje za to, že je psána v deontickém 
modu (má být) . 58

Nejprve k esenci, jak již bylo řečeno, Bourdieu tvrdí, že to, co filosof zachycuje, analyzujeli 
podstatu, “je pouze výsledek její skutečné analýzy, kterou objektivně provádí sama historie” . To, co 59

se tedy jeví Kantovi jako esence, a vůbec veškerému naivně esencialistickému myšlení, je dle 
Bourdieho “historický produkt historické práce určitého typu, vykonané podle specifických pravidel a 
pravidelností onoho speciálního sociálního světa” , jímž je v tomto případě umělecké pole. Z toho je 60

možno odvodit, že to, co by mělo být neměnnou esencí, podléhá změně a tudíž jen těžko může 
umožňovat realizaci nároku na všeobecnou platnost, vždyť s kterou verzí esence by se mělo souhlasit? 
Esencialistické myšlení má dle Bourdieuho “sklon považovat aktivity nebo preference konkrétní skupiny 
individuí nebo skupin v konkrétní společnosti v konkrétním čase za podstatné vlastnosti vepsané jednou 
provždy v jakési esenci” , přičemž právě to dělá Kantova konstrukce čitého soudu vkusu, jak tvrdí 61

Bourdieu, “universalizuje dispozice spojené s konkrétními společenskými a ekonomickými podmínkami”
. Což vzhledem k tomu, že dispozice takovými podmínkami produkované fungují mimo jiné 62

distinktivně, v opozici k jiným dispozicím ze stejného pole (společenského prostoru), nemohou zakládat 
možnost realizace všeobecného souhlasu, neboť je v nich zapsána odlišnost, diference. 

Co se týče identity subjektů v relevantních ohledech vůči estetickému zakoušením, je z toho, co 
bylo uvedeno již jistě zřejmé, že ji Bourdieuho koncepce nebude umožňovat. Vkus jakožto “schopnost 
rozlišovat estetické hodnoty”  je dle něho založen na habituálních schématech. Habituální schémata je 63

možno Bourdieuho slovy považovat za “sociální nutnost, jež se stala druhou přirozeností … tělesnou 
hexis” . Habituální schémata jsou produktem podmiňování vycházejícího z určitého druhu podmínek a 64

socioekonomické podmínky existence individuí se liší podle toho, jakou pozici okupují, zdali jsou 
například vládnoucími nebo ovládanými. Tudíž subjekty napříč společností či historií mají odlišné 
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relevantní struktury, a tak i kdyby aplikovali stejné postupy, nedojdou ke stejným výsledkům soudu 
vkusu. 

Jak Bourdieu píše, “jednoduchá gramatická analýza potvrzuje Hegelovu kritiku, že Kantova 
třetí Kiritika zůstává v registru sollen, má být” . Což ovšem neznamená nic jiného, než že Kant mluví o 65

normě, snaží se ji ustavit. Bourdieu se zde opírá o Austinovu analýzu adjektiva ‘skutečný’ ve spojení 
jako ‘skutečný muž’, ‘skutečná odvaha’, kdy, dle Bourdieuho, “skutečný implicitně vymezuje daný 
prvek vůči všem dalším stejné kategorie, jimž ostatní mluvčí  i když přehnaně, tedy ne skutečně 
oprávněně  připisují stejný predikát” . Pakliže si tedy soud vkusu nárokuje obecnou platnost, z čehož 66

Kant vychází v antinomii vkusu, nárokuje si ji tak jako každá norma, ale to nikoliv proto, že by 
potenciálně splňoval podmínky pro obecnou platnost, ale protože, jak tvrdí Bourdieu, “má tak jako 
všechny nároky na universální platnost velkou symbolickou moc” . Tedy estetické zakoušení si dle 67

Bourdieuho sice nárokuje universální platnost, ale to nemá nic společného s její realizovatelností, která z 
důvodu zainteresovanosti estetického zakoušení ani není možná, je snahou, dle Bourdieuho, prosadit 
svoje “kategorie vnímání a oceňování sociálního světa a skrze to prosadit” svou vizi “světa” . 68

 
Formálnost 
 
Oddíl o formálnosti bude především aplikací toho, co již bylo předvedeno z Bourdieuho pojetí estetické 
zkušenosti, na Kantovu koncepci, jež zakládá soud vkusu výhradně na formálních vlastnostech 
předmětu. Jak již bylo uvedeno, dle Bourdieuho je estetické potěšení založeno na vztazích, a především 
náležení ke skupině, tedy vztazích, které přesahují Kantovo vymezení předmětu soudu vkusu.  

Kant zakládá formálnost na nezaujatosti soudu vkusu, tudíž je již nyní možno říci, že tak jako 
nezaujatost je i formálnost založena na odporu, vztahu negace k lidové estetice podléhající tělesnosti. 
Dle Bourdieuho “nejradikálnější diference mezi lidovou zábavou a … buržoazní zábavou spočívá v 
participaci obecenstva. Na jedné straně konstantní, zjevná (hučení, hvízdání), občas přímá (vniknutí do 
hracího pole); na druhé straně občasná, vzdálená, vysoce ritualizovaná, s povinným aplausem a 
dokonce povinnými výkřiky enthusiasmu, nebo zase zcela tichá (koncerty v kostelech)” . Je možno pak 69

dokonce říci, že habituální zalíbení, toto odmítnutí spontánní participace, odmítnutí být jako oni, vztah 
diference, je aktuálním předmětem potěšení, neboť pokud je v jádru estetického zakoušení vztah 
inkluze mezi elitu, pak je inverzně zakoušením diference, exkluze lidu, jakožto lidového. 

Analogicky je dle Bourdieuho "tím, kdo produkuje hodnotu uměleckého díla,... pole produkce 
jakožto svět víry, produkující hodnotu uměleckého díla jako fetiše" . Tyto produkty uměleckého pole, 70

umělecká díla, pak svou "hodnotu nabývají v závislosti na pozici v systému diferenčních odchylek" , 71
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jenž se opírá o dispozice rozeznávat tyto odchylky (habitus), a víru v takovou hodnotu (illusio). 
Estetické zakoušení ve kterém se vyjevuje hodnota díla, soud vkusu, se v tomto smyslu nevztahuje k 
dílu samému, jako spíše k jeho vztahům k ostatním zaujímáním pozic (dílům) v rámci pole. Což se 
ukazuje v tom, že v dynamickém poli umělecké produkce, dle Bourdieuho, "smysl i hodnota jednoho 
zaujetí pozice ... se automaticky mění, byť samo zaujetí pozice je stále stejné" . Tyto vztahy mezi 72

zaujímáním pozic jsou, dle Bourdieuho, však samy založeny na vztazích mezi pozicemi, “pozicí 
posvěceného umělce a pozicí avantgardního umělce například ... jsou i základem konkurence stavící je 
proti sobě, spojenectví, jež mezi sebou uzavírají, děl, která tvoří nebo obhajují” .  73

V tomto kontextu pak není přehnané tvrdit, že dle Bourdieuho estetické zakoušení nespočívá, 
jak tvrdil Kant, na formálních vlastnostech daného předmětu, ale spíše v zakoušení společenských 
vztahů. 
 
Vznešeno 
 
V oddíle o vznešenu bude ukázáno, že dle Bourdieuho, je možno Kantovu konstrukci soudu o vznešenu 
chápat jako veskrze narcistické potěšení a překvapivě zjevné ospravedlnění dominance buržoazie.  

Pro Kanta je dle jeho slov, “pocit vznešenosti v přírodě …  jistou subrepcí (záměna úcty k ideji 
lidstva v našem subjektu, za úctu k objektu)”  a vzniká tak, že pojem přírody vede mysl k 74

“nadsmyslovému substrátu, který je jejím základem a zároveň základem naší schopnosti myslet” . 75

Bourdieu se v obdobném kontextu přiklání k Bachelardovu konceptu kosmického narcismus. 
Kosmický narcismus je soudem, který připisuje krásu soudci na základě toho, že příroda je krásná a 
krásu přírodě na základě toho, že soudce je krásný . Nyní soud o vznešenu je příkladem právě takové 76

smyčky, pouze je třeba vyměnit predikát vznešený za predikát krásný, které Bourdieu ostatně považuje 
za artikulaci jednoho a téhož (habituálního schématu).  V Kantově soudu o vznešeném, tak je soudce 
vznešený neboť jej na to vznešenost přírody upomíná, a obráceně je příroda vznešená jednak subrepcí 
vznešenosti soudce, ale také sdílením stejné vznešené substance se soudcem. Nezainteresovaný soud o 
vznešenu jako, kosmický narcismus, je pak specifickou formulací sebelásky. 

Bourdieu se explicitně nevyjadřuje k funkci soudu o vznešenu vzhledem k tomu, kterak se váže 
a kterak se v něm projevuje struktura společnosti, nejpravděpodobněji proto, že je soud o vznešenu je 
již zahrnut v pojetí vkusu, predikát vznešena spadá do vkusových kategorií (kromě toho je vázanost 
soudu o vznešenu na dominanci snad až příliš zjevná). 

“Potěšení očištěné od potěšení”  je Bourdieuho termín pro Kantovo čisté estetické potěšení, 77

potěšení z čistých estetických soudů v užším vymezení, přičemž se tento termín kryje dokonale až s 
čistým soudem o vznešenu, neboť ten je zbaven zájmu smyslů důsledněji, jsa potěšením proti zájmu 

72  BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 306. 
73  BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 271. 
74  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 90. 
75  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 89. 
76  srov. BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 396. 
77  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 491. 



smyslů. Takovéto potěšení, dle Bourdieuho, funguje jako “nezpochybnitelná míra schopnosti povznést 
se, jež definuje skutečně lidského člověka” . Tedy diskurz vymezující vlastnosti pojmu vznešena a tak i 78

ty kdo takové vznešeno zakoušejí, je sporem o “monopol na lidskost” , jak tvrdí Bourdieu. Kant v 79

souladu s touto Bourdieuho kritikou konstruuje soud o vznešenu jako morální cit, váže jej na pojem 
svobody odlišující člověka od zvířat a povyšující jej nad ně, jakožto cíl o sobě . Dle Kanta “tak říkáme 80

o tom, kdo u toho, o čem soudíme, že je vznešené, zůstává nedojat, že nemá cit”  a jeho souhlas 81

požadujeme za “předpokladu morálního citu v člověku” . Takový cit je však kultivovatelný, neboť dle 82

Kanta soud o vznešeném “vyžaduje kulturu (víc než soud o krásnu)” . Odtud je již zjevné, že 83

schopnost nahlížet vznešené, jakožto schopnost potlačit (ovládnout) smyslové zájmy a získávat z toho 
potěšení, neboli jednat mravně se slastí, legitimizuje nárok jejích nositelů k ovládání (potlačení) 
společnosti, jak tvrdí Bourdieu . Což je možno reformulovat, jakožto požadavek vlády kultivovaných 84

nad barbary, ono těžké břímě bílého muže, neboť vládnout by měli ti nejmorálnější, je to dokonce jejich 
‘povinnost’. 
 
Estetická zkušenost jako propedeutika amorality 
 
Kant tvrdí, že "krásno nás připravuje k tomu, abychom něco, i přírodu, milovali bez zájmu. Vznešenost 
nás připravuje k tomu, abychom totéž cítili proti našemu (smyslovému) zájmu" . Což má člověka 85

uschopnit k jednání v souladu s kategorickým imperativem. Tato Kantova tvrzení vycházejí z 
předpokladu, že čisté úžeji vymezené estetické soudy jsou bez zájmu, což bylo z Bourdieuho pohledu 
vyvráceno na počátku kapitoly. Na místo opakování již jednou předvedeného se tento oddíl soustředí 
na osvětlení toho, k čemu dle Bourdieuho estetické zakoušení vede v morálním ohledu v návaznosti na 
Kanta. Nejprve bude předvedeno jak podle Bourdieuho fungují ony kultivované city v rámci širšího 
společenského prostoru a v druhém kroku v rámci pole umělecké produkce, které je chápáno 
Bourdieuem jako prostor produkce “Rozumu” . 86

Estetické zakoušení dle Bourdieuho je zakoušením světa podle praktických principů “vidění a 
rozlišování” , které jsou “internalizovanými vtělenými strukturami sociálního světa” . Společnost je 87 88

rozdělena na dominantní frakci a dominovanou frakci, principy vidění a rozlišování tak odpovídají dělení 
společnosti. Nyní dle Bourdieuho estetické zakoušení, jakožto realizace dispozice “rozlišovat a 

78  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 491. 
79  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 491. 
80  Čímž Kant roztomile odděluje lidskost od lidského těla vytvořením netělesného citu. 
81  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 96. 
82  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 96. 
83  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 96. 
84  srov. BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 491. 
85  KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. s. 97. 
86  srov. BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 443. 
87  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 17. 
88  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 468. 



oceňovat” , oceňuje jako esteticky dobré (vkusné) to, co je jejímu nositeli objektivně přisouzeno jeho 89

pozicí ve společenském prostoru, který tak “odmítá to, co je mu odmítáno. (‘Tohle není pro lidi jako 
my.’)”  V minimální interpretaci pak dle Bourdieuho estetické zakoušení připravuje jedince k 90

nezištnému konzervování stávajícího sociálního řádu, k odmítání toho, co by jej narušilo. Což se může 
zdát v rozporu s Bourdieuho stanoviskem, že  principy vidění a rozlišování jsou předmětem sporu, ale 
rozpor je jen zdánlivý, neboť klasifikační struktury jsou, dle Bourdieuho, “zmrazením určitého stavu 
sociálního boje” , právě o tyto struktury.  91

Kromě v zásadě pasivního přijímání dominantní klasifikace se aktéři dle Bourdieuho snaží 
naplnit dominantní klasifikaci pro sebe výhodnými významy. Dominovaní se zakoušejí jako nositelé 
predikátů „fyzické síly, ale také síly charakteru, odvahy, mužnosti“  zatímco dominantní interpretují 92

jejich predikáty ve svém zakoušení jako „brutální sílu, vášně, instinkt, slepou nepředvídatelnou přírodní 
sílu, iracionáilní násilí touhy“ . Případně, dle Bourdieuho, redefinují již existující kategorie tak jak se jim 93

hodí skrze v rámci klasifikace dostupné predikáty, (napříkald mladí se snaží jako určující predikát 
kompetentní osoby prosadit enthusiasmus, energičnost, jenž je jim dostupný) , či se snaží vytvořit nové 94

kategorie (napříkald fyzioterapeut se snaží vytvořit kategorii fyzioterapeuta, oddělit se tak od pouhého 
maséra) . Estetické zakoušení takto alternované klasifiakce je interpretovatelné jako připravující aktéry 95

na prosazování zájmů spojených s jejich pozicí ve společenském prostoru, tedy nikoliv čistě jejich 
individuálních, ale přesto jejich zájmů. 

Co se týče uměleckého pole, jak si všiml již Kant, soudy v poli umělecké produkce, aspirující 
na status čistého estetického soudu, jsou formulovány jakoby měly universální platnost, kterou si i 
nárokují. Přičemž však dle Bourdieuho „různé žánry, styly, formy, způsoby jsou si navzájem tím, čím 
jsou si navzájem odpovídající autoři“ , že 'čisté' umělecké vztahy jsou vlastně založeny na 96

konkurenčních vztazích jejich autorů, tedy universalistické soudy o tom co je umění a co není, jakožto 
zaujímání pozic, a jim odpovídající estetické zakoušení. Nejde ovšem o mechanický vztah, vztah 
prostoru zaujímání pozic a prostoru pozic je mediován, skrze prostor možností, to dle Bourdieuho 
„znamená prostor zaujímání pozic reálně uskutečněných tak, jak se jeví“  aktérům, tedy zaujímání pozic 97

ve a skrze specifickou aktuální problematiku pole. Estetické zakoušení chápané specificky v poli 
umělecké produkce, jakožto zaujímání pozice skrze pole možností, je pak interpretovatelné jako 
'převedení' zájmů, vztahů zastávané pozice (trajektorie jakožto sledu zaujímání pozic) do universálního 
slovníku. Tedy je možno tvrdit, že, dle Bourdieuho, estetické zakoušení vzhledem k poli umělecké 
produkce, připravuje aktéry na prosazování zájmů spojených s vlastní pozicí jakožto universálních 
zájmů. Uschopňuje k jednání ve 'vlastním' zájmu ve jménu universálního principu. 
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Závěrem je možno říci, že jednání nebo pociťování, (aby byla zvýrazněna návaznost na Kanta) 
které je připravováno estetickým zakoušením tak, jak zde bylo konstruováno v rámci Bourdieuho 
koncepce, je zcela amorální. Amorální ve smyslu, že nemá s morálním jednáním a pociťováním co do 
činění, alespoň tak, jak je určuje Kant v Základech metafyziky mravů . 98

 

98  KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. s. 3233. 



Bourdieuho pozitivní koncepce 
 
Úvod  
 
Po přečtení předchozí kapitoly se může zdát, že z pohledu Bourdieuho koncepce je pojem estetické 
zkušenosti takřka synonymní s bojem o moc. Cílem této kapitoly tak bude předvést Bourdieuho 
koncepci estetického zakoušení jakožto hodnotné aktivity. Text se sice stále bude vztahovat ke 
Kantovi, ale ten již bude vložen na pozadí Bourdieuho kritiky, která bude hlavním podkladem pro 
stavbu Bourdieuho pozitivní koncepce estetické zkušenosti. 

Zatím co předchozí kapitola vycházela z Distinkce i Pravidel umění, tato kapitola bude 
vycházet především z Pravidel umění, o 13 let mladšího textu a ještě o další 2 roky mladšího textu 
Teorie jednání, což by mohlo naznačovat jistý názorový posun. Zde jsou však nové prvky z Pravidel 
umění a Teorie jednání chápány jako součást jedné koncepce přítomné již v Distinkci, která prošla 
jistým vývojem, čímž je míněno pouze, že koncepce přítomná v Distinkci byla takto Bourdieuem 
rozvinuta. 

Kapitola bude postupovat od drobných posunů, jako je vyzdvihnutí významu estetického 
zakoušení pro identitu a solidaritu v rámci skupiny, jakožto převrácení jeho exkluzivity, přes specifický 
mód poznání estetického zakoušení až k znovu založení jeho transcendentní povahy a jeho vztahu ke 
svobodě. 
 
Identita  
 
V tomto oddíle bude předvedeno, že jednoduchou inverzí Bourdieuho tvrzení o povaze estetického 
zakoušení se ukáže, že estetické zakoušení tak, jak je Bourdieu koncipuje, je zcela esenciální zkušeností 
pro existenci identity skupiny, nebo ještě silněji, že dle Bourdieuho skupiny a vlastně i individuální 
identity existují esteticky a estetické zakoušení je tak ve výsledku incentivou, alespoň pro minimální 
solidaritu. 

V předchozí kapitole je ukázáno, že Bourdieu určuje vkus jakožto dispozici, jejíž aplikací je 
estetické zakoušení. Vkus sám je přitom dle Bourdieuho druhem praktického smyslu , "druh sociální 1

orientace, smysl pro vlastní místo"  ve společnosti. Bourdieu reprezentuje fungování praktického smyslu, 2

mimo jiné, na běžném výroku, "Tohle není pro lidi jako jsme my” , jako konceptualizaci zakoušené 3

nevhodnosti. Předpokládáli se, že je takový výrok relevantní vzhledem k zakoušení z něhož má 
vycházet, pak takové zkoušení obsahuje druh poznání onoho my, tedy vlastní pozice, jakožto skupiny 
danou pozici okupující. Vzhledem k tomu, že dle Bourdieuho takové poznání přispívá k existenci jím 

1  srov. BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. s. 13. 
2  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 
3  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 471. 



poznávaného objektu , je možno dovozovat, že takové zakoušení tedy, dle něho, přinejmenším přispívá 4

k existenci dané skupiny. 
V takovém estetickém zakoušení je pak zakoušena a konstruována vlastní identita aktéra jako 

člena určitého 'my' obdařeného taktéž jistou identitou určenou tím, že se pro ně určité 'věci' hodí, 
zatímco jiné se nehodí. Odtud je možno dovodit, že pokud zkušenost nevhodnosti či vhodnosti, je 
schopna motivovat zakoušejícího k akci, což se jeví být potvrzováno reflexí každodenní zkušenosti, pak 
je estetické zakoušení schopno motivovat, připravovat k prosazování zakoušeného určení skupiny. 
Tedy, že těm, kteří jsou do ní zahrnováni, mají přináležet vhodné 'věci', například aristokratům určité 
pocty a určitá omezení.  

Estetické zakoušení, dle Bourdieuho vymezení, je tak možno chápat jako propedeutiku solidární 
akce na základě sdílení stejných vlastností, podmínek, pozice. Ačkoliv je průhledně zainteresovanou na 
vlastním zájmu, neboli takovém vymezení pozice, jaké si aktér 'konstruuje', tak přeci jenom nikoliv 
zaniteresované na jeho přímém' zájmu. Tedy, i v Bourdieuho koncepci je estetická zkušenost ve svém 
nejširším pojetí propedeutikou, ačkoliv velmi omezeného, nezainteresovaného jednání .  5

 
Estetická zakoušenost 
 
Předchozí kapitola mohla vytvářet dojem, že dle Bourdieuho je povaha estetického zakoušení 
proměnlivá a postrádá esenci. To bude v tomto oddíle napraveno, předvedením Bourdieuho koncepce 
‘esence’ estetické zkušenosti a jak je možná, spolu s jeho představou jeho vlastní teorie jako 
apologetického komentáře estetického zakoušení. 

Estetické zkoušení je zde chápáno jako aplikace vkusu. Jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, 
je vkus, dle Bourdieuho, smyslem pro vlastní místo. Což je možno interpretovat jako aplikace 
habituálních schémat, vtělených struktur společnosti na strukturu společnosti, předmětu zakoušení. 
Bourdieuho slovy a v poněkud širším významu, “setkání dějinně daného habitu a toho, co se do něho 
promítá a do čeho vstupuje, dějinně daného světa” . Což Bourdieu považuje, za “neproměnnou”  6 7

estetického zakoušení, neboli jeho esenci. 
To, že nachází nějakou neproměnnou, kromě principů změny vede k potřebě reinterpretace 

jeho vymezení se vůči esencialismu. Bourdieu tvrdí, že “historizace forem myšlení, které aplikujeme na 
historický objekt, a které mohou být produktem onoho objektu, skýtá jedinou skutečnou možnost úniku 
historii, i kdyby jen mizivou” . Tento výrok vymezující Bourdieuho pozici, je v rámci předchozí textu, 8

interpretovatelný tak, že historizace a pouze historizace umožňuje odhalení esencí, invariant. Jeho 

4  srov. BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 467. 
5  Tak nezainteresovaného jendání jak je jen v sublunárním světě, bez jakési pomoci shůry, možné. 
6  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 408. 
7  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 418. 
8  BOURDIEU, Pierre. The Historical Genesis of a Pure Aesthetic. s. 207. Překlad této věty v Hitorickém původu 
čistého estetična.( BOURDIEU, Pierre. Historický původ čistého estetična. s. 338.) je zde považován za zmatený, byl 
proto nahrazen vlastním překladem. 



vymezování se vůči esencialistickému myšlení je poté vymezením vůči naivnímu esencialismu, nikoliv 
esencialisimu vůbec. 

V návaznosti na předchozí určení popisuje Bourdieu ‘pozitivní estetickou’ zkušenost jako, 
prožitek “bezprostředního, neboť předvědomého a předmyšlenkového souznění se světem, ... zázračné 
setkání smyslu praktické činnosti a zpředmětněných významů” . Tedy shodu habitu a předmětu 9

zakoušení, jež je zkušeností smysluplnosti předmětu, dějinně daného světa. Soulad je předvědomý, 
neboť je založen na habituálních schématech, jež jsou pod úrovní vědomí tak, jako zakoušení souladu s 
dobře padnoucími botami. 

“Pocit uspokojení … štěstí”  z takového souladu, by mohl být dle Bourdieuho umožněn 10

zesílenou vyvázaností z praktické užitkovosti . Čímž určuje estetické zakoušení, jako “určitý 11

privilegovaný druh praktického poznání” , v návaznosti na Kanta odlišený od běžného zakoušení jistým 12

druhem nezainteresovanosti. Ta je patrně v Bourdieuho koncepci předpokladem toho aby se aktér mohl 
koncentrovat na soulad. 

Předvědomost, tělesné souznění vyvolávající “zážitky zasuté ve skrytých místech těla” , ovšem 13

neznamená, že by Bourdieu tvrdil, že by se v estetickém zakoušení, jednalo o “nevyslovitelné splynutí s 
poznaným objektem” , jak by mělo být i bez tohoto zdůraznění patrné, vzhledem k zařazení estetického 14

zakoušení do praktického. Ono souznění, je vztahem vzájemného podněcování mezi habitem a 
předmětem, které se oba v Bourdieuho koncepci ukazují jako popsatelné a jejich shoda by tak měla 
být stejně nevyslovitelná jako zkušenost dobře padnoucích bot. 

Takto určená povaha, esence estetického zakoušení, jakožto souladu habitu s předmětem, 
vytváří prostor jak pro Kantovo určení estetického zakoušení, specifického pro habitus profesorů 
filosofie , tak pro estetickou zkušenost florentských kupců z 15.století , jak tvrdí Bourdieu, nebo 15 16

současné pracující třídy . Takováto koncepce má, při minimální interpretaci, výhodu oproti Kantově v 17

tom, že se nemusí uchylovat k hodnocení adekvátnosti estetického zakoušení jako Kantova, jež 
rozlišuje soudy nikoliv pouze na estetické a neestetické, ale také na čisté a nečisté, což není nic jiného 
než dělení na správné a nesprávné, stále tak zůstává v rámci pole umělecké produkce.  

K určení esence Bourdieu přidává v úvodu k Pravidlům umění, vysvětlení role, kterou hraje 
jeho teorie v estetickém zakoušení, nebo kterou by měla hrát. Bourdieu chápe svou teorii jako 
komentář, kterým se obrací sám k sobě, aby znásobil svou víru, lásku, a skrze to přivedl k víře ostatní18

. Právě to, že Bourdieuho koncepce ukazuje jak umělecká díla, tak formu jejich zakoušení, a bylo by 
možno dodat obecně formy estetického zakoušení, jako nutné produkty historie, dle něho představuje 

9  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 416. 
10  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 416. 
11  srov. BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 416. 
12  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 267. 
13  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 417. 
14  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 410. 
15  srov. BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 493. 
16  srov. BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 416. 
17  srov. BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 5. 
18  srov. BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 16. 



nejlepší oživení takové víry, prohloubení estetického zakoušení, neboť mu dává “návod, tvůrčí princip, 
smysl existence” . Skrze takovýto komentář dle Bourdieuho může dojít k asimilaci “mezi objektem a 19

subjektem a vnoření subjektu do objektu, aktivní podmanění se zvláštní nutnosti … objektu (který je 
najedou sám produktem podobného podrobení se)”  Mimo to by měl poskytovat dle Bourdieuho 20

jakousi terapeutickou funkci, neboť poskytuje “uklidňující pohled, protože není tolik nadlidský, na ty 
nejvyšší výdobytky lidské činnosti” . 21

V kontextu Bourdieuho teorie by teorie popisující praktický svět, měla fungovat přesně tímto 
způsobem, jako komentář, neboť vlastně říká pouze to, co schopní hráči, praktikové, mezi které 
Bourdieu řadí například Mallarmého , stejně již vědí, a právě takovému praktickému vědění vděčí za 22

své estetické zkušenosti. Jeví se jako oprávněné se domnívat, že zkušenost asimilace subjektu a 
objektu, kterou Bourdieu chápe jako výsledek působení svého komentáře, (jakkoliv ji explicitně 
neupírá zakoušení neobohacenému o jeho komentář) neboli znalost pole a jeho pravidel geneze, je 
vlastní každému dobrému hráči, jenž, dle Bourdieuho, “dokáže hru předem odhadovat, protože má 
imanentní tendence hry v sobě” . Asimilace objektu a subjektu je konečně již předpokládána v 23

Bourdieuho prvotním určení vkusu jako internalizované struktury společnosti. Ačkoliv zkušenost 
asimilace Bourdieu přisuzuje explicitně pouze zakoušení obohacenému o jeho komentář, mělo by dle 
jeho teorie patřit mezi esenciální vlastnosti pozitivní  estetické zkušenosti vůbec. 
 
Gnoseologia inferior 
 
Gnoseologia inferior je pojem, jenž si Bourdieu vypůjčuje od Baumgartena jako alternativní, ale velmi 
vypovídající, označení oblasti poznání, která “ačkoliv její logika sice není tou, která vládne věcem 
logiky, také má svůj logos” . Tato oblast je pro Bourdieuho oblastí praktického poznání a estetické 24

poznání je jeho privilegovanou oblastí . Tento oddíl vyloží jakého druhu, dle Bourdieuho, je ono 25

inferiorní poznání, na kterém se zakládá a jež je přítomné v estetickém zakoušení a co jsou jeho možné 
předměty. 

Toto inferiorní poznání je dle Bourdieuho paradigmatického příkladu, znalostí hry hráčem. 
Znalostí kterou je “cit pro hru, umění předvídat další vývoj hry, jak je potencionálně obsažen v jejím 
monentálním stavu” . Jeho výsledkem je, dle Bourdieuho, že “dobrý hráč tenisu nestojí tam, kde míček 26

je, ale tam, kam dopadne” . Takové poznání pak podle něj není nějakou čistou percepcí stavu hry, ale 27

“předperceptivní anticipací” , vědním o budoucím stavu hry. Takové jednání hráče se však bezesporu 28

19  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 16. 
20  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 16. 
21  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 17. 
22  srov. BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 360. 
23  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 110. 
24  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 266. 
25  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 267. 
26  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 32. 
27  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 108. 
28  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 109. 



nezakládá na vědomém kalkulu, to dělá začátečník a proto nikdy nestihne být na správném místě včas. 
Dle Bourdieuho je předvědomé, vycházející z “kvazitělesných schémat operujících pod úrovní pojmů”
. Jak již bylo poznamenáno dříve ve vztahu ke vkusu, jenž je jeho generativním zdrojem,  zakládá se 29

na vtělených strukturách sociálního světa, v tomto příkladu tenisu. Tenisu jakožto sociálně 
konstruovaného světa, a jeho strukturám odpovídajícím dispozicím rozlišovat a oceňovat, tedy 
například odlišovat relevantní od irelevantních pohybů míče nebo protihráče a udávat jim patřičný smysl, 
tedy anticipovat v nich budoucí stav hry. 

Už to, že Bourdieu určuje takové poznání jako předvědomé, podpojmové a nikoliv nad 
pojmové nebo vědomé, naznačuje, že se jeho nepojmovostí nezavazuje, k jeho pojímání jako 
“mystického splynutí nebo nevyslovitelné účasti” , které odmítá. Bourdieu je označuje jako “temné a 30

zmatené” , jakým se bezesporu jeví, máli být vysvětleno, což ale vychází právě z toho, že není tvořeno 31

jasnými ohraničenými pojmy. Není nevyjasnitelné,  nekonceptualizovatelné, je před konceptualizací, 
vyjasněním. Jednak může být, dle Bourdieuho, “kondenzováno ve dvojicích adjektiv”  a druhak je 32

evidentně teoretizovatelné, nechá se přetvořit v teoretický model, což dělá Bourdieuho teorie. 
Bourdieu vymezuje praktické poznání oproti  teoretickému. Praktické poznání netvoří modely 

celku, pokud je již aktér nucen vytvořit model celku na základě svého praktického poznání, potýká se, 
dle Bourdieuho, s množstvím nejednoznačností a dokonce kontradikcemi . Což vychází, dle 33

Bourdieuho, z toho, že praktické poznání je zaměřeno na “praktikcou orientaci praxe” . Budeli 34

praktická orientace na praxi chápána jako orientace na to, co je pro každodenní, nejpravděpodobnější 
praxi nutné znát, a aktér se nebude vyskytovat na pozici spojující jej se všemi zároveň, je zřejmé, že 
určité části společnosti, situace v jeho praxi nikdy nenastanou a je nepraktické plýtvat časem a energií 
na jejich zkoumání. Praktické poznání orientující praxi, navíc musí nutně vycházet z praxe aktéra, jeho 
pozice jakožto oné privilegované oblasti jež je třeba poznat. Praktické poznání tak dle Bourdieuho 
vychází, z toho, co se aktérovi bezprostředně dává, zkušenost “distribucí, jež jsou samy závislé na své 
pozici  v distribucích” , což by bylo interpretovatelné, jako sociální svět tak jak se jeví z určité pozice, 35

dle Bourdieuho, jako “nasměrovaný prostor naplněný zaujímanými pozicemi, které se v něm ohlašují 
jako objektivní potencionality: věci, které ‘mají být udělány’” , například jemný úder do míčku.  36

Praktické poznání je tedy, dle Bourdieuho, zainteresované, vychází ze zájmů aktéra a naplňuje 
zájmy aktéra. Praktické  je i v tom smyslu, že praktickou orientaci staví před koherenci, neboť právě 
jeho mlhavost jej, dle Bourdieuho, “činí pružným, otevřeným”  schopným “bez velkého znásilnění 37

29  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 266. 
30  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 267. 
31  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 267. 
32  BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 266. 
33  srov. BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 473. 
34  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 466. 
35  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 483. 
36  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 308. 
37  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 158. 



(zvláště po stránce logiky) odpovídat požadavkům života a praxe” . Přičemž, dle Bourdieuho, nemá “o 38

nic méně objektivní charakter než tabulky sociálních fyziků” . 39

Předmět inferiorního, praktického poznání byl již v průběhu textu předveden, ovšem tak, že 
jednotlivé zmínky o něm jsou rozptýleny v průběhu textu, nyní budou koncentrovány, pro jeho jasnější 
uchopení. Jak bylo řečeno, praktické poznání je, dle Bourdieuho, to, které hráč spíše nevědomě (ale i 
vědomě, kondenzuje do adjektiv) využívá při hraní hry, a jež mu umožňuje dosáhnout jistého mistrovství 
ve hře. Jeho předmětem je tedy distribuce herních událostí a kterak vytvářet herní události. V 
Bourdieuho slovníku je předmětem praktického poznání obecně pole, tedy vztahy v poli, současný stav 
pole. Vzhledem k tomu, že dle Bourdieuho s růstem autonomie pole roste závislost významu zaujímání 
pozic na historii pole, “požitek z díla je podmíněn uvědomováním si a znalostí historických her  … 
‘přínosu’”  díla k historii pole, je předmětem praktického poznání i historie pole. Protože jak bylo 40

ukázáno, je praktické poznání pro Bourdieuho “předperceptivní anticipací” , znalostí budoucího 41

vývoje, musí spadat mezi jeho předměty i samotné fungování pole. Samo je založeno na vztahu aktéra k 
poli, jeho pozici, vztah aktéra k poli je v něm netématicky přítomen vždy, avšak alespoň při pozitivní 
úžeji vymezené estetické zkušenosti, se vztah aktéra k poli stává předmětem praktického poznání, 
neboť dle Bourdieuho, v něm aktér nachází “svůj svět a svůj vztah ke světu” . (neboli k poli) 42

Vědomí prostoru možností, jakožto orientovaná znalost hry, je předmětem praktického poznání. 
Prostor možností je, dle Bourdieuho, tvořen normativně, jakožto prostor věcí “‘které mají být udělány’ 
… proti kterým je třeba bojovat” . Pakliže má normativní povahu, tak je možno dovodit, že 43

předmětem praktického poznání je i smysl, význam dění v poli a patrně i pole samotného. Přinejmenším 
ve zvláštních případech, jako je čtení (estetické čtení) Faulknerova románu Růže pro Emilii, ve kterých 
je destruován smysl společenské hry, je dle Bourdieuho možno, právě skrze tuto destrukci, objevovat 
jak “prakticky kosntruujeme smyl světa, tj. jeho význam”, prakticky objevovat.  

Estetická zkušenost v Bourdieuho určení, jakožto souladu (měl by být možný i negativní) habitu 
s předmětem, se tedy zakládá na praktickém poznání, jehož předmětem je jak znalost a smysl, tak 
konstrukce “světa obecného mínění” , který je, dle Bourdieuho, světem sdíleným, “skupinou činitelů 44

kteří vkládají tytéž presupozice do konstrukce smyslu světa, v němž se pohybují” . 45

 
Transcendentní projekt 
 
Minulá kapitola se snažila ukázat, že, dle Bourdieuho teorie, transcendence v estetické zkušenosti, tak, 
jak jí pojímá Kant, není možná, tedy že není možno zaujmout universálně lidské stanovisko a přesáhnout 

38  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 158. 
39  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 483. 
40  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 326. 
41  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 109. 
42  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 416. 
43  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 308. 
44  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 426. 
45  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 426. 



tak individualitu. Tento oddíl se zaměří na to, aby ukázal kterak je možná transcendence v Bourdieuho 
koncepci, a jakého druhu, čehož bude dosaženo postupným rozvíjením Bourdieuho pojetí 
transcendentního projektu. 

Transcendentní projekt je chápán jako to, čím je u Bourdieuho myšlen způsob, kterým dějiny 
produkují universálno , dle Bourdieuho, tedy takové fenomény, “na něž jsme zvyklí pohlížet jako na 46

universální  právo, věda, umění, morálka, náboženství, atd” . Což je chápáno jako, fenomény s 47

universální platností, mezi které pak patří i universálně platný estetický soud. 
Dle Bourdieuho, “dějiny nemohou produkovat transhistorickou universálnost jinak, než 

ustavením sociálních světů” , neboli polí kulturní produkce. Tato pole jsou a ustavují, dle Bourdieuho, 48

tzv. “‘třetí svět’, který není ani fyzický, ani psychický” , který je ustaven “jak ve věcech (dokumentech, 49

nástrojích, partiturách, obrazech atd.) tak i v tělech (vědění, technikách, tricích atd.)”  a obecněji 50

dispozicích, habitech. Tento řád je, dle Bourdieuho,  “každému transcendentní, neboť všem imanentní”51

.  
Podle takovéhoto pojetí transcendentního projektu, je možno říci, že každá estetická zkušenost, 

neboli estetický soud, je transcendentí zkušeností, neboť se řídí podle ‘pravidel,’ která jsou 
zakoušejícímu subjektu transcendentní. To musí platit jak pro  estetickou zkušenost, která je částí pole 
umělecké produkce, tak pro estetickou zkušenost, která je mimo pole umělecké produkce, pouze částí 
sociálního prostoru. Pakliže je ovšem estetická zkušenost částí podpole pole umělecké produkce, které 
Bourdieu určuje jako podpole “zúžené produkce, kde jsou zákazníky výrobců ostatní výrobci” , pak 52

se i podílí na produkci universálního, zde estetického soudu, zkušenosti, umění. 
Tento třetí svět, pole, ačkoliv je vtělené a zhmotněné, dle Bourdieuho, “vděčí za svoji existenci a 

přežití mimo všechna individuální přisvojení samotné konkurenci, která úsilí o přisvojení provází” , 53

právě tímto bojem aktérů “ve jménu universálního za monopol na universální”  se konstituuje rozum, 54

universální. Universální tak pro Bourdieuho nevychází, z jakési lidské přirozenosti , ale takovýchto polí 55

kulturní produkce jež umožňují zájem na universálním, zisky z universálního, kterými jsou například 
dominantní postavení či věhlas. 

Zájem aktérů z polí kulturní produkce (podpolí zúžené produkce) na universalitě, z níž jim 
plynou specifické zisky, umožňuje Bourdieuovi konstruovat ze světa zájmů aktéry kteří mají zájem na 
produkci soudů oproštěných od jiných zájmů, než zájmu na jejich universální platnosti. Bourdieu 
dokonce tvrdí, že je možný, patrně za předpokladu internalizace struktur takového pole, Kantův čistý 

46  srov. BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 377. 
47  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 160. 
48  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 56. 
49  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 356. 
50  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 356. 
51  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 356. 
52  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 286. 
53  BOURDIEU, Pierre. Pravidla umění. s. 356. 
54  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 165. 
55  srov. BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 164. 



estetický soud a zjevně i Kantův dokonale mravní čin . Ačkoliv Bourdieu tvrdí, že jsou v rámci jeho 56

teorie možné, jeví se pravděpodobnějším, že podkud by měly být založeny na internalizaci sociálních 
podmínek vedoucích k ziskům z universálního, budou stále zainteresovány, právě na ziscích z 
universálního, neboť Bourdieu nepředkládá způsob jakým by se habitus sám od sebe očistil od zájmů 
jež jej tvoří. 

Produkce universálního transcendentním projektem je ovšem možná pouze za předpokladu 
kumulativnosti práce na diferenciaci universálního, tedy, že se specifické tahy podle ‘pravidel’ pole v 
poli neopakují pořád dokola. Toho je dle Bourdieuho dosahováno požadavkem vstupního poplatku do 
pole. “Vstupní poplatek, který musí uhradit každý nově příchozí, je ovládnutí celku poznatků, na nichž 
stojí platná protblematika” . Což je možno chápat, jako znalost předcházejících pokusů o dosažení 57

monopolu na universálno. Takto je každý další pokus o monopolizaci universálního překonáváním celé 
historie pole. Řetězec těchto rozchodů s tradicí překovnávajících tradici je dle Bourdieuho produkcí 
universálního, skutečnou analýzou podstaty, “kterou provádí sama historie” .  58

Odtud je možno dovozovat, že čistý estetický soud, čistá estetická zkušenost, dokonale 
nezainteresovaná, by měla být pro Bourdieuho produktem uměleckého pole, přinejmenším jako focus 
imaginarius, což by bylo možno chápat jako historické osvobození od historie.  

V kontextu takového pochopení transcendentního projektu, je možno nově uchopit Bourdieuho 
poučenou estetickou zkušenost, poučenou o Bourdieuho komentář, historického rozpomenutí, 
“schopného odhalit vše, co v myšlení zůstává jako zasutý produkt historického procesu” . Taková 59

zkušenost v  sobě obsahuje nejen vědomí nutnosti, ale právě historicitu nutnosti takového zakoušení a 
takového zakoušeného. Obsahuje vědomí historických determinací a jejich diferenci od universálního, 
narozdíl od Kantovské zkušenosti, jež jako čistě universální by byla prosta veškerých historických 
determinací, tedy těch jež nejsou identické s universalitou. 
 
Estetická zakoušenost jako příprava na svobodu 
 
Tento závěrečný oddíl se pokusí ukázat, že v rámci Bourdieuho teorie je estetická zkušenost myslitelná 
jako příprava na svobodu. Bourdieu mluví o svobodě vůči historii, kterou poskytuje jeho teorie a to tím, 
že umožňuje její uvědomění. Estetická zkušenost, zde tak bude ukázána jako příprava na osvobození 
od historie, ovšem nejen tak. Jak bylo již načrtnuto, je estetická zkušenost v rámci Bourdieuho 
koncepce přípravou na svobodu i v Kantově smyslu, což bude mírně doplněno. 

Nejprve ke kantovskému pojetí svobody. Habitus je dle Bourdieuho systém “trvalých 
poznávacích struktur (jež jsou plodem struktur objektivně existujících) a schémat jednání” . Podstatné 60

je, že je trvalým systémem dispozic. Pakliže je podle takové logiky aktér členem světa, v němž je 

56  srov. BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 161. 
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60  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 32. 



oceňována nezaujatost  jako jsou dle Bourdieuho pole kulturní produkce  pak jsou aktérovy 
dispozice utvořeny tak, že jej tlačí k nezaujatému jednání, čistému estetickému soudu, čistému mravnímu 
činu. Pakliže jsou ovšem habituální struktury v souladu se strukturami světa, v tomto případě 
svobodného činu, pak z takového činu aktér při reflexi na něj získává estetické potěšení, což se 
Bourdieu zavázal tvrdit ve svém vymezení estetického zakoušení. Vzhledem k tomu, že jsou však 
habituální struktury trvalé, je aktér takového jednání a zakoušení schopen i po zániku sociálního světa 
odměňujícího nezaujaté jednání, ačkoliv jen dočasně. Tedy za určitých podmínek vede v rámci 
Bourdieuho teorie estetické zkoušení ke skoro kantovskému pojetí svobody, estetickému potěšení ze 
svobodného činu, ovšem skoro kantovskému, neboť v něm stále zůstává stopa původního zájmu 
formujícího habitus. 

Je třeba zdůraznit, že estetická zkušenost, která může být myšlena jako příprava na svobodu, je 
pouze estetickou zkušeností, která se podílí na podpoli pole kulturní produkce, a to na podpoli zúžené 
produkce. Pole kulturní produkce se, dle Bourdieuho, obecně dělí na podpole zúžené produkce a 
podpole velké produkce. Podpole zúžené produkce podléhá autonomní, vnitřní hierarchizaci, zatímco 
pole velké produkce podléhá heteronomní hierarchizaci . Tedy řídí se dle Bourdieuho buď autonomní 61

poptávkou “‘čisté umění’, ‘čistý  výzkum’”  a nebo se řídí heteronomní poptávkou “‘tržní umění,’ 62

‘aplikovaný výzkum’” .  Protože je to právě zájem na autonomii, jak již bylo naznačeno, zájem na 63

nezájmu, co umožňuje produkci universálního, a ti co podléhají heteronomním silám v poli, se právě z 
definice nezříkají zájmu na zisku, z jiného než z universálního, naopak prosazují hierarchizaci podle 
hetreronomních zisků, tedy zisků nikoliv z universálního, jež je v poli vytvářeno, a proto se nemohou 
podílet na konstrukci universálního.(naopak se podílejí na jeho destrukci skrze destrukci autonomie 
pole) 

Estetická zkušenost tak, jak se v Bourdieuho koncepci podílí na existenci pole umělecké 
produkce, se nutně podílí na historické genezi svobody na historii. Což není nic jiného než produkce 
universálního, které je prosto veškerých historických určení. Pakliže bude svobodou myšlena svoboda 
aktuální a nikoliv formální, pak je možno myslet estetickou zkušenost poučenou o Bourdieuho komentář 
jako významný krok směrem k uvolnění myšlení ze společenských podmínek myšlení . Pokud zde byla 64

Bourdieuho koncepce estetické zkušenosti poučené o jeho komentář konstruována správně, jako v 
zásadě estetická zkoušenost historické nutnosti, pak by měla být, vzhledem k aktuálnímu osvobození od 
historie v obdobném poměru k Bourdieuho teorii odhalující historii pole, jako se má poetika vzhledem 
ke tvoření nových básnických forem ke zkušenosti se čtením básní poučenou poetikou. Bourdieu sice 
nezachází tak daleko, ale je jistě možno jeho poučenou estetickou zkušenost takto myslet jako přípravu 
na svobodu. 
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Závěr 
 
Poté co byla stručně načrtnuta Bourdieuho kritika Kantovy koncepce estetické zkušenosti, Kantova 
koncepce a konečně Bourdieuho pozitivní koncepce, je možné ukázat, že Bourdieuho koncepce, tak 
jak zde byla nastíněna, je alespoň myslitelná jako kantovská. Jinými slovy, že se Bourdieuho koncepce 
ukazuje jako důsledné sociologické pokračování v Kantově kritické metodě, tázání se po podmínkách 
možnosti, podmínkách možnosti poznání a svobody. 

Jak bylo ukázáno v posledním oddílu první kapitoly, je smyslem Kantovy koncepce estetické 
zkušenosti umožnit myslet mravní a tedy svobodné jednání skrze kritiku soudnosti, estetická zkušenost 
je jím tak v zásadě zkoumána instrumentálně.  

Jistě je možno především Bourdieuho kritiku z druhé kapitoly pojímat jako “normativní kritiku 
vysoké kultury jako takové … rafinovanou pomstu těch, co prohráli bitvy osmašedesátého…”  jak to 1

dělá Crowther. (filosof zkoumající mimo jiné Kanta ) To se však z perspektivy třetí kapitoly jeví jako 2

nedorozumění. Bourdieu se sice vskutku nebojí pošpinit vysokou kulturu přízemními zájmy, když tvrdí, 
že “upuštění od andělsky nevinného zájmu o čistou formu je cena, kterou je třeba zaplatit” , což dle 3

něho ovšem není nic jiného, než cena kterou je nutno zaplatit “abychom byli kantovštější než Kant” . Ve 4

světle Bourdieuho pozitivní koncepce a podobných prohlášení je koherentnější pojímat Bourdieuho 
kritiku Kantovy koncepce estetické zkušenosti, jako snahu o negativní vymezení podmínek, za kterých 
může estetická zkušenost fungovat tak, jak Kant zamýšlel, jako čisté potěšení a most ke svobodě, tedy 
pouze pod podmínkou, že se podílí na podpoli zúžené produkce pole kulturní produkce. Bourdieu již v 
Distinkci přiznává Kantově analýze platnost  a omezuje ji podmínkami její možnosti. Mimo to, je 5

zřejmé, že aby vůbec byl schopen vymezovat platnost Kantovy koncepce musí ji přijmout a Bourdieuho 
kritika Kanta je tak myslitelná především jako kantovská kritika Kanta z pozice sociologa. 

Na to navazuje, že jakkoliv Bourdieu kritizuje esencialistické pojetí estetické zkušenosti a 
Kantovu koncepci jako jeho paradigmatický příklad, neznamená to, že by zavrhoval možnost poznání 
esencí, když se s Kantovým pojetím v omezené míře ztotožňuje, může tak provádět pouze kritiku jejich 
možnosti poznání, vymezovat podmínky, za nichž jsou poznatelné. Pakliže tedy Crowther kritizuje 
Bourdieuho, že zkoumá pouze historické změny a opomíjí pro ně význam konstant  na rozdíl od Kanta, 6

pak opět pomíjí, že se je Bourdieu sám pokouší hledat, ovšem na kritikou vymezených základech. 
Pomíjí tedy, že historický rozbor tak, jak bylo ukázáno v oddílu o Estetickém zakoušení, je dle 
Bourdieuho ”nevyhnutelnou etapou při jakémkoliv vědeckém stanovování neproměnných” , neboli že 7

1  CROWTHER, Paul. Sociological Imperialism and the Field of Cultural Production: The Case of Bourdieu. s. 164. 
2  srov. CROWTHER, Paul. Sociological Imperialism and the Field of Cultural Production: The Case of Bourdieu. s. 
169. 
3  BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 17. 
4  BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. s. 160. 
5  BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. s. 495. 
6  srov. CROWTHER, Paul. Sociological Imperialism and the Field of Cultural Production: The Case of Bourdieu. s. 
162. 
7  BOURDIEU, Piere. Pravidla umění. s. 418. 



předpokladem takového poznání je kritika jeho možností. Kritika Bourdieuho relacionismu a historismu 
je v tomto světle pak pojímatelná jako kritika Bourdieuho kantovského přístupu. 

Bourdieu považuje estetické poznání za privilegovanou instanci praktického poznání, jak bylo 
ukázáno v oddílu Gnoseologia inferior, čemuž odpovídá i jeho de facto okamžitá generalizace poznatků 
z pole kulturní produkce produkujícího umění a estetickou zkušenost na všechna ostatní pole kulturní 
produkce  jako je pole vědy, práva, či filosofie, jak je ukázáno v oddílu Transcendentální projekt. Jeví 
se tak oprávněné se domnívat, že zkoumání pole umělecké produkce a estetické zkušenosti, nebylo 
vedeno tázáním se po povaze estetických fenoménů, ale tázáním jež se skrze zkoumání estetické oblasti 
snažilo konstruovat teorii praxe, jak konečně i Bourdieu sám tvrdí . Teorie praxe, jakožto produkt 8

Bourdieuho estetických zkoumání, je poté teorií, jež se snaží založit jistá sociální objektivní ‘pravidla’, a 
zároveň s nimi sladit možnost jednání aktérů, transcendence a potažmo svobody (takřka v Kantově 
smyslu) jako produkt sociálních polí a nebo alespoň jako výsledek historické anamnésis prováděné 
genetickou sociologií. Bourdieu tak zkoumá estetickou zkušenost v zásadě instrumentálně, jako 
prostředek, jenž má umožnit myslet svobodu v kauzálním světě a prakticky se podílet na její tvorbě, 
analogicky ke Kantově koncepci. 

Nakonec, je možno dodat, že jsouli obě koncepce instrumentálním zkoumáním oblasti 
estetické zkušenosti. Zkoumáním, jež si neklade za cíl rozkrýt estetickou zkušenost v její bohatosti, ale 
nalézt v jejím rámci podklady pro konstrukci širší teorie. Pak je možno tvrdit, pouze na základě jejich 
zaměření, že velmi pravděpodobně nechávají určité oblasti, vlastnosti estetické zkušenosti nepopsané, 
neurčené, neboť to ani nezamýšlejí.  

Na základě tohoto textu je možno tvrdit, že Bourdieuho koncepce estetické zkušenosti je 
kantovštější než by se mohlo, například Crowtherovi jevit, a do určité míry se dá i jako kantovská 
myslet. Obě koncepce jsou instrumentální vzhledem k založení svobody ve světě ovládaném kauzalitou. 
Obě jsou kritikou vymezující možnosti existence estetického a v Bourdieuho případě rozšířenou o 
kritiku možnosti poznání jeho esence. Obě obsahují Kantovo vymezení estetické zkušenosti jako mostu 
ke svobodě. Je ovšem třeba dodat, že tím není řečeno, že se v mnohém neliší, například Bourdieu, jak 
bylo ukázáno v oddíle o Transcendentálním projektu, vidí Rozum jako produkt autonomních polí 
kulturní produkce a nikoliv jako součást lidské přirozenosti, za který jej považuje Kant. Bourdieuho 
koncepci je tedy možno ve výše naznačeném smyslu myslet jako kantovskou. 
 

8  srov. BOURDIEU, Pierre. Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intelectual Works. s. 266. 
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