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Předkládaná práce má jasnou a dobře promyšlenou strukturu a svědčí o velmi dobré 
znalosti jak Kantovy estetiky, tak Bourdieuho sociologizujícího přístupu. Kromě adekvátního 
předvedení obou koncepcí je třeba ocenit hlavně třetí kapitolu, kde autor provádí samostatnou 
a do značené míry originální interpretaci, která překračuje prvoplánové čtení Bourdieuho 
kritiky Kanta. 

Pomineme-li drobnější chyby (viz níže), mám jen jednu závažnější námitku, resp. 
otázku do diskuze: Autor ve svém představení Kanta poněkud podceňuje jeho hlavní 
argument obsažený v tzv. „dedukci“ (jen velmi stručně je shrnut na s. 17). Jakým způsobem 
se Bourdieuho kritika vyrovnává s tímto Kantovým argumentem, pokud vůbec? [Kantův 
argument je možno po mém soudu rekonstruovat následujícím způsobem: a) Je myslitelné, že 
nějaký předmět uvádí obrazotvornost a rozvažování do stavu vzájemné svobodné souhry, aniž 
by se recipient vztahoval k předmětu prostřednictvím konkrétního pojmu. b) U všech lidí 
musíme předpokládat, že disponují stejným rozvažováním a obrazotvorností obecně (jakožto 
schopností utvářet smyslová schémata). c) U všech lidí musíme předpokládat i stejnou 
schopnost poznat, zda takováto vzájemná shoda obrazotvornosti a rozvažování v konkrétním 
případě nastává či nikoli, neboť bez této schopnosti by nebyla možná ani shoda v oblasti 
empirického poznání (v oblasti poznání musíme být všichni stejně schopni poznat, zda 
empirické schéma předmětu je v souladu s určitým empirickým pojmem nebo nikoli). To 
všem neznamená, že tato schopnost (tzv. sensus communis) je u všech stejně rozvinutá, zde 
vzniká úkol pro kultivaci. d) I v oblasti estetického posuzování je tedy myslitelná
intersubjektivní shoda, neboť toto posuzování probíhá prostřednictvím schopností, jež jsou u 
všech subjektů identické.] 

Některé z drobnějších obsahových chyb: 1) Autor neprávem ztotožňuje transcendentální 
reflexi a reflexi soudnosti (s. 9); 2) Autor ztotožňuje formální účelnost představy a účelnost 
formy představy, což vede k nelegitimnímu argumentačnímu skoku. Z toho, že v oblasti 
soudů vkusu hraje roli formální účelnost (tj. účelnost bez konkrétního účelu/pojmu), ještě bez 
dalšího neplyne, že soudy vkusu se mohou týkat jen formy předmětů a nikoli jejich matérie (s. 
9, 17n., 32); 3) Autor poněkud neartikulovaně přechází od role reflektující soudnosti 
v poznání přírody (viz Úvod ke Kritice soudnosti) k její roli v soudech vkusu (zvl. s. 12); 4) 
Lépe by mohl být proartikulován i vztah soudů o dobrém a estetických soudů – autor na 
některých místech soud o dobrém jednoduše chápe jako estetický soud, což pro Kanta takto 
jednoduše neplatí (např. s. 14); 5) Při pokusu o rekonstrukci Kantova argumentu na s. 14–15 
autor zaměňuje důvod a zdůvodněné: Skutečnost, že soud vkusu nemůže být založen na 
konkrétních pojmech (neboť jinak by se nelišil od poznávacího soudu), je důvodem pro to, že 
se lze o krásnu pouze přít, nikoli však disputovat (tj. argumentovat) – a nikoli naopak; 6) Kant 
svým „pozorováním“ běžné praxe (s. 17) nechce doložit, že soud vkusu má skutečně nárok na 
intersubjektivní platnost. Chce naopak teprve zkoumat, zda je tento nárok na intersubjektivní 
platnost oprávněný a jak je tato intersubjektivní platnost možná.

Po formální a formulační stránce není práce tak zdařilá, jako po stránce obsahové. 
Některé formulace nejsou příliš srozumitelné (např. s. 8, ř. 11–14); na některých místech by 
též bylo vhodné překročit Kantův či Bourdieuho způsob vyjadřování, aby byla práce 
srozumitelná i pro toho, kdo není s Kritikou soudnosti či Bourdieuho texty už dopředu 
obeznámen. V textu je mnoho chyb v interpunkci, které znesnadňují porozumění; v textu 



dochází poměrně často i k vybočením z vazby. Nepíše se „protenze“, nýbrž „protence“ (s. 
26).

Vzhledem k tomu, že bakalářská práce je důkazem nejen důkladného zvládnutí poměrně 
obtížné problematiky, ale i schopnosti autora aktivně s myšlenkovým materiálem pracovat, 
navrhuji i přes drobnější chyby hodnotit práci známkou výborně.
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