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Abstrakt 

 

Název práce: Estetika jako životní norma 

Autorka: PhDr. Helena Jarošová 

Katedra estetiky 

Vedoucí dizertační práce: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 

 

Práce je zaměřena na tělo, věci a soukromý interiér jako exemplární oblasti současné životní 

estetiky. Tuto relativně samostatnou doménu obecné estetiky (podle J. Mukařovského - 

mimoumělecké estetično), respektive sféru rostoucího vlivu všeobecné estetizace světa 

(G. Lipovetsky), nepovažujeme pouze za jev aktuální, související s růstem životní úrovně, 

spotřeby a působením masových sdělovacích prostředků. Pro dané téma jsou relevantní 

přinejmenším obě předešlá století. Hlavní ohniska takto tematizovaného teoretického zájmu 

jsou: prvotní a následné vazby tohoto druhu estetizace na sociální prostor – estetické zaměření 

jevu má původně doprovodnou roli, může však nabýt vrchu, osamostatnit se a zpětně zapůsobit 

na sféru svého zrodu (např. ženské krášlící líčení ve službách historicky determinované mužské 

dominance, posléze emancipace a ženské identity nebo osobní koncepty života a příslušné 

aparence), fenomenologie estetického prožitku – od úplné estetické recepce vč. responze, 

přes její larvální či fluidní verzi (V. Zuska) až po estetickou recepci doplňovanou a zpětně 

korigovnou praktickým úsudkem a estetično jako součást sentimentu. Obecnou povahu 

estetické percepce a recepce potvrdí některé relace životní estetiky s tvořivostí, sférou umění 

a přírody (krajiny). 

 

Klíčová slova: 

- estetika 

- estetický prožitek 

- životní estetika 

- tělo 

- věci 

- soukromý interiér 
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1. Rozvržení dizertační práce. 

 

Práce je zaměřena na otázky estetizace životních projevů člověka. V ohnisku životního 

estetična je zevní podoba osob (Kapitola 1. Tělo předmětem estetického působení) a soukromý 

interiér a věci (Kapitola 2. Estetický rozměr soukromého životního prostředí a způsobu života). 

Obě hlavní, expoziční kapitoly se zaměřují na současnost, odkazují však i na některé 

rozhodující vlivy 19. století a modernismu 20. století. 

 

V první kapitole Tělo předmětem estetického působení, v níž by se daly očekávat 

otázky tělesnosti soustředěné kolem formování postavy, byť se jedná o téma velmi aktuální, 

neřešíme. Rozhodli jsme se tak jednak proto, že téma vesměs podléhá působení různých norem 

a že v něm tudíž není prostor pro individuální estetické prožitky, které především zkoumáme. 

Celá problematika je navíc natolik strukturálně členitá, zabíhá do několika vědeckých disciplín, 

že by bylo nutné ji zkoumat ve více rovinách a rozsah jejího zpracování by pohltil samostatnou 

dizertaci. Přesto péči o fyzickou stránku těla, udržování jeho pevnosti, štíhlosti atd., techniky 

modifikace a korekce až po plastickou chirurgii v naší práci neignorujeme, ostatně není to ani 

možné, příslušné odkazy a souvislá problematika je zmíněna zejména v prvních třech částech 

první kapitoly. Ovšem žití tělo, zdroj a médium smyslových kvalit věcí a prostředí je v celé 

práci průběžně přítomné. 

 Po uvedení těla a péče o jeho zjev do historických rámců – traktátů a příruček 

společenských forem chování a historického vývoje názorů na krásu žen, řešíme otázku 

historické a současné funkce ženského líčení, specifičnost estetického vnímání tváře a globální 

formu vzhledu a působení lidské postavy – aktuální v prostoru města a veřejného prostoru 

vůbec – aparenci.  

 

Ve druhé expoziční kapitole se pod pojmem interiér zabýváme soukromým životním 

prostorem a věcmi. Tato dvě pole se ukázala být velmi bohatá na estetické prožitky a 

přidruženou problematiku. Interiér se ukázal být tématem žitého, smyslově naplněného 

prostoru, jak v 19., tak ve 20. století a zároveň prestižním prostorem esteticky hodnotné kultury, 

k níž se od 19. století pojí esteticko-výchovné otázky. Poměr k věcem prochází v první třetině 

20. století zásadní „purifikací“, která má být spoluúčastná na novém, esteticky 

minimalizovaném prostoru a adekvátním způsobu života. Další sociální a kulturní vývoj 

s konzumním trendem však dospěl k opaku. Centrem pozornosti je polysmyslový, nejen úzce 
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vizuální vztah k věcem a pokus o určitou estetiku interiéru, která těží z příbuznosti s krajinou, 

scénickým a výtvarným uměním.  

 

Třetí, poslední kapitola dizertace se zaměřuje na vztah různých forem a dílčích projevů 

životní estetiky k sociálnímu prostoru, fenomenologii estetického prožitku a relace životní 

estetiky s obecnou kreativitou a sférou umění. 
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2. Teze 

2.1 Fenomény životní estetiky jsou původně vždy spojené se širším 

sociálním a kulturním tkanivem společnosti 

Takový typ estetična volá po empirických metodách zkoumání, po „estetice zdola“, neboť 

nemá statut srovnatelný s autonomním světem uměleckých děl. Proto si tato práce v jistém 

slova smyslu vypomohla eseji spisovatelů (Baudelaire, Poe, Balzac) a díly krásné literatury 

(Rilke, Stifter, Bellow, Huysmans, Proust). Dva či tři zdroje tohoto charakteru užíváme téměř 

jako „případové studie“. Že mohou mít přínosy některých spisovatelů přímo zásadní hodnotu, 

dokládá svým dílem Charles Baudelaire. Stal se prvním, kdo vysledoval znaky životní 

modernity a rodícího se velkoměsta, je objevitelem flanérů, dandyů, vojáků, elegantních žen, 

kurtizán a dalších zcela aktuálních jevů a individuí zvláštní aparence, jak je nabízela zejména 

tehdejší Paříž. Na příkladě dandyho si „všiml“, že idea krásy dokáže vůlí člověka proniknout 

celým jeho zevnějškem, přenese se do hmotného života, diktujícího formu a určujícího 

chování1.  

Každá doba a jí odpovídající hmotné a sociální prostředí, vykazuje určitou prezentní 

podobou člověka – muže, ženy, ap. Dnes už jejich zevnějšek není řízen institucí společenských 

pravidel, ani zevními znaky třídní příslušnosti. Odchylky vůči konvenční úpravě zevnějšku 

a obecnému vkusu, výjimky v minulosti připisované vesměs revoltující mládeži, byly obvykle 

přijímány jako marginální a dočasný jev, dnes je však patrné, že tato tendence měla své hlubší 

a obecnější příčiny. Současný člověk se světu zjevuje svou tělesností skrze aparenci. Ta je 

chápána jako prostor vlastního obsahu mezi já a tělem, který prostřednictvím materiálních 

složek zevnějšku – označujících, odkazuje k označovaným tj. k sociálním, kulturním, 

estetickým znakům patrným na zevnějšku dané osoby. Dnes je jedinec za svůj vzhled – aparenci 

odpovědný sám sobě. Aparence si sám volí, vybírá je často ze svého okolí, organizace k níž 

patří (škola, podnik). Protože aparence je komplex více složek, je v možnostech individua, 

aby ji modfikoval, některé prvky nahrazoval, aparenci tak sám dotvářel nebo vytvořil vlastní. 

Různé aparence produkuje především prostředí velkých měst – viz metrosexuál, hipster. Řadu 

aparencí přinášejí do povědomí společnosti tzv. subkultury a dalším zdrojem vzorů jsou přínosy 

módních tvůrců. Oděvní móda v porovnání s komplexními aparencemi a jejich přímou vazbou 

                                                           
 

1 BAUDELAIRE, Charles. Nové poznámky a Edgaru Alanu Poeovi. Přeložil Jan VLADISLAV. In: Charles 

Baudelaire. Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968. S. 283. 
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na sebeurčenost individua, v posledních letech oslabuje. Být módní není už jedinou natož 

prestižní starostí, mít určitou aparenci spíše ano. Subjektem řízená aparence je způsob 

jak projevit Já – ono vnitřní, abstraktní, nemající vizualitu – skrze tělo – körper. Do sociálního 

prostoru vstupuje právě jenom körper, tělesnost osoby. 

Zabýváme se též zvláštním případem vzájemného vlivu sociálního prostoru na oblast, 

jíž zde nazýváme estetickou péčí o tělo, „příběhem“ transformace ženské krášlící techniky 

– „malování.“ Líčení bylo po staletí spojené s dějinným vztahem muže a ženy, chápáno jako 

doprovodná složka ženiny podřízenosti a výraz svádění.2 Technika líčení však byla během 

20. století postupně ženou využita k druhové a osobnostní sebeurčenosti. Dnes funguje líčení 

ve dvojí formě – personální, užitné mj. jako pomůcka vědomého zurčitění personální tváře 

(k témuž cíli muž používá designu vousů a vlasů) a v autonomní, odosobněné formě jako čiré 

techniky skutečného malování na tvář a její okolí, samostatnou odnož designu těla. Personální, 

užitná forma líčení je v současném sociálním světě zjevným znakem ženského rodu, odlišujícím 

ženu od muže. 

 

 

2.2 Pro oblast životního estetična má bazální význam fenomenologicky 

chápané tělo a tělesnost, tělo, které máme a jímž jsme. Tělo v sociálním prostoru vždy 

vizuálně přítomné je prožíváno jako součást sebeurčenosti – osobní identity. Žité tělo však 

proniká veškerou životní estetikou, jak ji zde pojímáme, z toho nominálně je problematikou 

především první kapitoly. 

Specifickým druhem tělesnění a inkorporace je už provádění líčení a přijetí jeho výsledku 

– nalíčené tváře; prožitek tělesnosti je neoddělitelný i od odívání, vlastního oděvu a též 

celkovou aparenci nelze oddělit od těla prožívajícího a objektivního. Zkrátka byť se zjevně 

jedná o vnější produkty péče o tělo, nelze je považovat pouze za povrchové, neboť mají své 

nezastupitelné prožitkové roviny, které jsou stejně důležité jako jejich vizualita. Vnější 

reprezentační estetiku těla, nelze proto šmahem odmítat, jak to činí Richard Shusterman,3 

ve jménu jím navrhované, prožitkové soma-estetiky.  

                                                           
 

2 BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Přeložila Věra DVOŘÁKOVÁ.Praha:Karolinum,2000.S.55. 
3 SHUSTERMAN, Richard. Conscience du corps.Pour une soma-esthétique. Traduit de l´anglais (USA) par 

Nicolas VIEILLESCAZES.Paris-Tel Aviv: Éditions de l´éclat, 2007. 
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V sociálně ukotvené životní estetice jsme se zaměřili právě na žité tělo a zde poukazujeme 

na dva výrazné fenomény – osobní aparenci a líčení. Žité tělo našlo své aktuální vyjádření 

v možnostech sémantických, ve složkách, které sdělují, a jejich nositelé jimi znamenají něco, 

co lze vhodně uplatnit v nepřehledném, přelidněném, anonymním prostoru současného světa a 

co lze využít k osobní identifikaci. A tu je estetično spíše v rámci a jako součást komunikace, 

dílčí výraz (vkusu, módy), případně prosté „líbení se“ uplatněné vůči společnosti i vzhledem 

k nositeli.  

Zatímco v běžném životě jsou důležitější prostředky individuální sebeurčenosti 

a každému záleží na komplexní vnější podobě jeho osoby, na tom vědět (korekce před 

zrcadlem) v jaké sémantické soudržnosti bude figurovat (vystupovat) ve veřejném prostoru, 

fyzická krása jako ideál, nejen ženská, ale též mužská krása těla a tváře, zaujímá své trvalejší 

pozice v oblasti komerční, reklamní a mediální.  

Vedle subjektu s jeho schopností reflexívní, je v životní estetice právě tělo tím, 

co objevuje jiné věci, co způsobuje, že se nám věci objevují4 , co způsobuje, že jsme prezentní 

v prostoru, ke kterému se vztahujeme a který pociťujeme (viz teze 4). Ačkoliv již interiér 

19. století, jistě především velmi reprezentační, znamenal přímé i nepřímé tělesné narážky 

a stopy, tělo a tělesnost proniká výslovně až do modernity. V ní tělo představuje součást 

celospolečenského řádu a živý organizmus, jemuž se má přizpůsobit život (v českém prostředí 

sloh života), obytná stavba a interiér, nábytek a poprvé se proto i programově uzná tělo jako 

zdroj smyslovosti (viz český poetismus) respektive předválečného kulturního hédonismu, 

hodně vzdálený příbuzný případně spíše cizí hédonismu současnému. 

O to více se tělo prožívající, perceptivní esteziologické promítá do současného vnějšího 

světa (postoj ke krajině) a do obytného interiéru a zde i do vztahu člověka k věcem. Interiér 

je místo, kde je člověk „nepřetržitě“ vystaven působení vlastního prostoru (jeho uspořádání 

a zařízení) a věcí a ty se stávají zdrojem stimulů, na něž je třeba na úrovni aisthésis i vyšších, 

imaginárních „výzev“ esteticky reagovat. Z hlediska těla je interiér prostor polysmyslové 

recepce, obdobné krajině. 

  

                                                           
 

4 PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh. S. 33. 
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2.3 Aisthésis – společný základ veškerého estetična 

Tuto tezi jsme přijali po několika tématických „sondách“, na nichž jsme ověřovali 

konkrétní proces estetického postoje, dílčí fenomenologii estetického prožitku. Tak například 

percepce lidské tváře, místa těla mimořádně komplikovaného a přitom příkladně jednotného, 

nás přivedla k možnosti estetizovat ji až k fiktivní výtvarnosti (Proust). V rámci 19. století jsme 

dospěli k mimořádně kompletnímu, dlouhodobě utvářenému složenému estetickému objektu 

(jako případová studie nám posloužilo estetické zasvěcování Heinricha, postavy Stifterova 

románu Pozdní léto), zatímco současnost nás přivedla k banálnímu estetickému zvažování 

vhodnosti běžného spotřebního předmětu, kde jsme například akcentovali moment jednoduché 

estetické volby z více variant jednoho druhu zboží. Nejbohatším zdrojem estetických prožitků 

jsou věci (viz 4. teze) a soukromý interiér, v němž věci také působí, v němž se však především 

uskutečňují hojné – překrývající se vazby estetických kvalit s cílem dosáhnout určitého řádu 

(scény, zátiší) a jednoty (interiér jako vnitřní krajina). Pro tento estetický postoj se jako náhrada 

případové studie jevil vhodný estét des Esseintes (postava Huysmansova románu Naruby), 

který vychází z primárních vjemů a rozvíjí je v další kvality a následné stimuly estetických 

prožitků. 

 

Oporu v uznání aisthésis jako dostačujícího, tj. i tvůrčího životního estetična jsme 

prozatím našli v estetickém myšlení Paula Valéryho. V Rozpravě o estetice5 odlišuje esteziku 

(esthésique), která se zabývá vnímáním a poietiku (poiétique) zaměřenou na tvoření, umění. 

Dohromady obě složky představují estetiku, která, připomeňme, je založena na aisthésis. 

Není ovšem vnímání jako vnímání. Jsou pocity, které vyvolají okamžitou potřebu po jejich 

odstranění (hlad). Jiné, exkluzivní pocity nás vybízejí naopak k setrvání u nich. Člověk 

nespěchá, aby je ukojil, pozdržuje jejich trvání, sytí se jimi. Uspokojí-li je, vyvolá to opět žádost 

a odpověď na ní generuje novou touhu, atd. Tomuto jevu Valéry říká estetická nekonečnost. 

Jinak řečeno do samotného vnímání vkládá možnost vnitřního spojení mezi prožíváním 

a činem…a je-li vnímání tvůrčí, má naopak každá tvorba kořeny ve vnímání6.  

Podle našeho názoru do oblasti žitého estetična není radno zavádět nějaká hodnotová 

apriori. Podstata je ve vnímání, v bazálním prožitku méně už v objektu, který prožitek vyvolal. 

Prohloubený výchozí vjem recipienta od objektu vzdaluje a nastává volná hra, v níž vznikne 

                                                           
 

5 VALÉRY, Paul. Discours sur l´esthétique. In: Paul Valéry.Oervres I.Paris: Gallimard, 1960, s. 1294-1314. 
6 BARBARAS, Renaud. Sentire et faire.La phénoménologie et l´unité de l´esthétique. In: Phénoménolie § 

esthétique. Enre marine, 1998. S. 31/32 
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prostor pro imaginaci.7 Proto též dokáže být tvůrčí i náš estét, ač není umělec, tvůrce8, 

muž činu, má úctu k estetickému a imaginace mu „nahrává“ další, jiné možnosti kvalit, o nichž 

má bohatou zkušenost. Ač to zní paradoxně, podobně se chová každý člověk zařizující 

či upravující svůj interiér, vyhledávající vhodné relace barev, materiálů, forem, které na sebe 

nechává působit a za čas mění.  

 

2.4 Smyslové hodnoty věcí, jejich humanizující význam 

Modernistický interiér zahájil své nastolení nátlakem na přemíru věcí, které lidé mj. také 

jako dědictví 19. století chovali ve svých příbytcích. Provedl revizi jejich množství, funkcí 

a hodnot včetně estetických a v Československu přelomu třicátých a čtyřicátých let nabídl 

program celospolečenského a individuálního necesismu (Honzík, Brouk). Katharse od věcí 

pomohla pochopit a nastolit představu světlého, hygienického, volného prostoru k bydlení, 

nesetkala se však s plným ohlasem, neboť člověk je na věci vázán nejen svými univerzálními 

potřebami, ale mnohem více svými emocemi, vzpomínkami a historií osobního a rodinného 

života. Předměty, věci nemají smysl, ale jejich bytí má smysl pro nás, a právě proto můžeme 

se s nimi ve zkušenosti setkat.9 

Z výrobních, ekonomických a sociálních podmínek života průmyslových 

a postprůmyslových společností Evropy vyplynuly nové estetické aspekty konzumního 

chování, zvýšená a neutuchající estetizace parku věcí a kultury bydlení. Lidé si zvykli 

nakupovat věci a vybírat je v určitých podmínkách, na výběr věnovat podle povahy a ceny 

předmětu určitý čas. Předkládány jim jsou věci už v určité podobě, a oni vybírají, které věci by 

odpovídaly jejich estetickým představám. Tento vztah k věcem, spíše k věcem jako zboží, 

přestože mu neupíráme určitý estetický význam, není tím, čím věci člověka obohacují. 

Proti spotřebnímu chování k věcem stojí věci v jejich plnosti.  

Od počátku práce jsme zdůrazňovali, že nám jde o aktivní estetický postoj individua, 

nikoliv o vzory, design, hotové ideje. Žitý vztah k věcem, je možný v soukromém interiéru. Zde 

jsme neomezeně přítomni a zároveň pociťujeme. Tělo a smyslové orgány jsou zde vystaveny 

všem kvalitám. Proto jsme si dali záležet na tom, abychom do sféry smyslových hodnot věcí 

                                                           
 

7 ESCOUBAS, Eliane. Fiction et phénomene: autour de Max Loreau. In: Phénomenologie§esthétique. Encre 

marine,1998. ISBN 2-909422-31-3, s. 98. 
8 POLIN, Reymond. La compréhesion des valeures. Paris: Presses universitaires Blaise Pascal, 1945. 
9 PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1962. S. 171. 
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výrazně a jednoznačně zahrnuly negativní smyslového hodnoty: starý opotřebený nábytek a 

desky někdejších kuchyňských stolů, jak šly dějinami posledních sedmdesáti let. Smyslovost 

věcí si lidé snadno představují v hodnotách krásného, příjemného, půvabného. Méně již 

v kvalitách a hodnotách opačných stejně, ne-li silněji působících.  
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