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Renáta Muchová, Spotřebitel v estetizovaném světě současnosti.

Posudek školitelky, PhDr. Heleny Jarošové.

Pro osvědčení estetického myšlení odpovídajícího  bakalářskému  stupni  studia 

estetiky,zvolila Renáta Muchová možná svůdné, nikoliv však snadné téma. Situaci 

problematiky správně pochopila v jejím širším ukotvení (rámování) sociologickém – musela 

se vyrovnat i s počátky konzumní situace spotřebitele nekonečně rostoucího parku věcí a 

jejich vnějších a funkčních obměn ( J. Baudrillard, 1970), další sociologický  pohled a také 

ovšem původní podnět k tématu bakalářské práce poskytly práce Gillesa Lipovetskyho. 

Nejen pro kategoriální zařazení tématu práce do oblasti mimouměleckého estetična , ale i jako 

ověření sociální povahy běžných estetických postojů a soudů, též ovšem i jako určitý 

historický pohled estetika a spozorovatele stoupající míry řekněme předválečné estetizace 

v oblasti všedního života se nabízel Jan Mukařovský . Vlastní zkoumání  povahy estetického 

postoje a hodnocení, jak se může uplatnit v oblasti spotřebního chování, se pak autorka této

práce snažila vyrovnat sama i za pomoci úvodu do estetiky Vlastimila Zusky (Estetika, Triton 

2001). Protože s tématy a výklady problematiky prvních tří kapitol se Renáta Muchová 

vyrovnala celkem uspokojivě, soustředíme svou pozornost hlavně na čtvrtou kapitolu, tj. na 

vyústění autorčina zkoumání estetického postoje spotřebitele, který zaujímá vůči běžným 

spotřebním předmětům.

Obraťme nejprve pozornost na cestu vlastních dedukcí, kterými  autorka řešila otázky 

estetického postoje spotřebitele, podrobnosti o způsobu estetické volby různých produktů . 

Tuto dedukci měly usnadnit dva stěžejní příklady – průběh estetické volby sady dámských 

nebo pánských kapesníků a estetická volba pohovky do soukromého interiéru. Příklady měly 

být mnohem pozorněji diferencovány a tudíž i prozkoumány. Zvolená kriteria srovnání působí 

nahodile a nejsou uplatněny symetricky. Tak například střídání estetického souzení kvalit 

s praktickými hledisky platí jak o pohovce, tak o druhém, jednodušším produktu. U pohovky

je zmíněn časový rozměr estetické působnosti objektu, u druhého produktu nikoliv. Užitkový 

kapesník se sice již od konce 18.  století nedrží stále v ruce, dokonce je před zraky spíše skryt 

a jen krátce  v momentu použití vystaven očím druhého a přece  jeho vnější vlastnosti 

nepostrádají význam, referují o vkusu jeho uživatele a spotřebitel na tyto stránky bere ohled.

Další aspekt srovnání: zatímco kapesník buď nespatří skoro nikdo nebo jen jedna další osoba, 

pohovka například v rodinném interiéru bude vystavena nejen percepci, ale i soudu více 

subjektů – důvěrně známých členů rodiny , ale též nenadálých hostů. Budou tudíž v momentu 
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výběru o volbě rozhodovat kriteria módnosti, stylu, sociální stránky vkusu, osobní 

reprezentaci apod. 

Druhá stejně opodstatněná cesta  se různým způsobem opírala o konstrukci estetického 

postoje, od počáteční percepce až po estetický objekt a jeho plný prožitek, jak je podán 

Vlastimilem Zuskou  v jeho úvodu do estetiky ( Estetika, Triton 2001). Tu však nebylo na 

místě srovnávat otázku výsledného estetického objektu pohovky s estetickým objektem díla, 

který má důsledky až v rovině strukturních změn osobnosti recipienta , zato se mělo 

uvažovat o vlivu této drobné, ale velice frekventované praxe estetické recepce a posuzování 

na  šíři a kvalitu jeho estetických postojů ke skutečnosti – doplnění horizontu individuální 

estetické zkušenosti subjektu – a to jak v rovině aisthésis, tak v rovině konkrétních zkušeností 

například s tvary, barvami, strukturami materiálů. Zde měla  své místo obhajoba významu 

estetické recepce uplatňované různě rozvažujícím spotřebitelem běžných předmětů a určitě 

též obhajoba dvojí polohy hodnocení, respektive dvojího řád posuzování – praktického a 

estetického, jednoho spíše analytického, druhého spíše emocionálního,  a to aniž by jeden 

znehodnocoval  význam druhého. Argument, že „mají nějakou cenu“ (str. 49) je totiž krajně  

nedostačující.

Nicméně  práce jako celek svědčí o tom, že oblast estetických postojů spotřebitelů v zesíleně 

estetizovaném světě například jen parku věcí je novou oblastí estetična a také zdrojem 

individuální estetické zkušenosti, o kterou se estetika bude  zajímat a do předmětu svého 

zkoumání toto téma zahrnovat. Proto navrhuji práci Renáty Muchové hodnotit jako velmi 

dobrou. 

V Praze dne 9. září 2016                                                        ……………………………


