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Renáta Muchová si zvolila jako téma své bakalářské práce 

(Spotřebitel v estetizovaném světě současnosti) velmi 

aktuální a zajímavé téma, které se svou podstatou týká,

coby konzumenta v současné postmoderní či hypermoderní 

společnosti, každého z nás, což má pro čtenáře tu výhodu, 

že si může některé závěry čí tvrzení, ať už autorky 

samotné nebo autorů o které se její práce opírá, ověřit i 

na sobě samém.

Autorčina práce se opírá o čtyři významné autory: Jana 

Mukařovského, Jeana Baudrillarda, Gillese Lipovetského a 

Vlastimila Zusky, přičemž Mukařovského myšlenky týkající 

se mimouměleckého estetična slouží jako výchozí rámec, do 

kterého jsou pak zařazeny sociologické názory 

Baudrilliardovy. Druhá část je věnována filosofickým a 

kulturně politickým názorům současného francouzského 

myslitele Gillese Lipovetského, aby pak v třetí části byla 

završena určitou syntézou výše zmíněných názorů 

prostřednictvím myšlenek Vlastimila Zusky presentovaných 

v jeho knize Estetika: Úvod do současnosti tradiční 

disciplíny. Nebudu popisovat samotný obsah práce 

(předpokládám, že tak učinila školitelka práce) a přejdu 

rovnou k jejím kladům a nedostatkům. Začnu výhradami:

Ta první se týká „abstraktu“ práce. Smyslem abstraktů je 

podat v co nejzhuštěnější formě co nejkonkrétnější 
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informace o předkládaných tezích a specifickém charakteru 

práce. To ovšem autorčino pojetí nečiní. Její „abstrakt“ 

je napsán v tak obecné rovině, že se z něj čtenář nedozví 

téměř nic. Řekl bych, že název práce nám řekne o jejím 

charakteru víc, než zmíněný abstrakt, což by tak jistě 

nemělo být. 

V celé práci mi trochu chybí kritická reflexe citovaných 

či parafrázovaných názorů zmíněných autorů, přičemž by 

někdy jen stačilo podívat se perspektivou jednoho z nich 

na určitá tvrzení autora jiného. Například na straně 40, 

kde se autorka věnuje Lipoveckého názorům na reklamu, 

píše: „[Reklama] je schopna získat si pověst umění a tak 

vstupovat i do muzeí (retrospektivní výstavy plakátů 

atp.).“ Dovolil bych si (v duchu Mukařovského) 

polemizovat, neboť situace je trochu komplexnější. 

Podmínkou toho, aby se objekt mohl stát uměním, je, že 

jeho estetická funkce musí být dominantní, a to nejen ve 

smyslu, že je významnější než funkce jiné (například 

informativní), ale především v tom že ony funkce či 

hodnoty zbavuje své původní role a stávají se z nich 

elementy struktury. Máme-li v uměleckém muzeu výstavu 

starých plakátů (např. Muchovy reklamní plakáty na 

vystoupení Sáry Bernardové) na které se díváme jako na 

umění, pak již neplní funkci reklamy. Autorka pokračuje: 

„Pro nás je ovšem důležitým faktorem, že estetika zůstává 

prvořadou osou reklamní práce“, přičemž cituje 

Lipovetského názor, že role informace je dnes v reklamě 

až druhotná. Nevím, zda chce Lipovetsky říci, že je dnes 

reklama esteticky hodnotnější či esteticky zajímavější 

než třeba v období art nouveau (o čemž bych pochyboval), 

každopádně lze však argumentovat (opět v duchu 

Mukařovského), že reklama v které by dominovala funkce 

estetická (převažovala nad funkcí informativní) by nebyla 
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dobrou (funkční) reklamou a jako taková by v dnešním 

tržním kapitalistickém světě (proti kterému Lipovetsky 

již nebrojí) dlouho nepřežila.

Moje další poznámka se týká posledního odstavce práce 

(str. 51), v kterém autorka formuluje své závěry. Cituji: 

[…] bez toho, aniž bychom porozuměli, jak funguje 

společnost, nelze pochopit ani faktory estetické. 

Tyto problematiky jdou ruku v ruce, a proto musíme 

estetično pojímat v celkovém uspořádání světa. 

Tato tvrzení mi přijdou přehnaná či velmi neopatrně 

formulovaná. Je jistě pravda, že estetické vnímání i 

hodnocení má společenský rozměr, na což u samotné 

estetické funkce, normě i hodnotě poukázal již zmíněný 

Mukařovský. To že bez porozumění, jak funguje společnost, 

nelze pochopit faktory estetické (ať už je tím míněno 

cokoli) však určitě není pravda. Přiznávám, že nevím, jak 

funguje společnost. A nevědí to ani odborníci na 

společenské vědy, neboť nebyli schopni předpovědět ani ty 

největší hospodářské, politické či společenské krize. 

Znamená to však, že nejsme schopni (například) zdůvodnit 

některé estetické soudy? A jak mám rozumět tvrzení, že 

estetično musíme pojímat v celkovém uspořádání světa? Ví 

snad někdo, co to „celkové uspořádání světa“ je?

Při obhajobě práce bych také autorku rád požádal, aby 

vlastními slovy a pomocí konkrétních příkladů vysvětlila 

následující pasáž ze strany 27 své práce.

Neo-realita všude nahradila skutečnost za realitu 

kompletně založenou na procesu výroby, který pouze 

kombinuje prvky daného kódu. V masové komunikaci je 
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skutečnost sama o sobě zrušena, vyhlazena ve prospěch 

tomuto neo-realitnímu modelu, který je dán materiální 

silou samotného média. Spotřeba, informace, 

komunikace, kultura, bohatství – všechny tyto věci 

jsou dnes objeveny a organizují samotný systém jako 

nové výrobní síly.

Nakonec ještě technická poznámka: V textu i v seznamu 

použité literatury je často odkazováno k Mukařovského 

sborníku Studie z Estetiky vydané nakladatelstvím Odeon. 

Autorka opakovaně uvádí rok vydání 1998, kniha však vyšla 

v roce 1966.

Rád bych zdůraznil, že nedostatky, na které jsem poukázal, 

v žádném případě nepovažuji za zásadní. Jde o velmi dobře 

rozvrženou práci, která má jasnou logickou strukturu, je 

psána kultivovaným jazykem, je v převážné většině velmi 

čtivá a primární i sekundární literatura je pro zvolené 

téma zcela adekvátní. Jinými slovy práce velmi dobře 

splňuje všechny požadavky a kritéria stanovené pro 

bakalářskou práci. Spis Renáty Muchové Spotřebitel 

v estetizovaném světě současnosti proto jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. Co se klasifikace týče, váhám mezi 

lepší dvojkou a horší jedničkou. Nechť rozhodne obhajoba.

V Praze 12. 9. 2016                        Tomáš Kulka


