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Posúdenie dizertačnej práce PhDr. Heleny Jarošovej 

Estetika jako životní norma 

 

Filozofická fakulta, UK v Praze 

Studijný obor Estetika 

 

Problematika estetiky ako životnej formy, na ktorú sa Helena Jarošová vo 

svojej doktorskej dizertácii zamerala, sa v štandardných výkladoch estetiky 

objavuje len na okraji a niekedy dokonca ani tam. Intenzívnejší záujem o túto 

problematiku autorka nenachádza ani v ďalších humanitných disciplínach a tak 

hneď na začiatku konštatuje, že prejavy estetizácie iba registrujú, no 

nezachádzajú za konštatovanie prítomnosti zmyslových prežitkov, dojmov 

a nálad, pre ktoré stereotypne používajú výraz „estetika“ (s. 8). Nie som celkom 

presvedčený o tom, že humanitné disciplíny túto oblasť celkom zanedbávajú, no 

s upozornením na jej relevanciu pre skúmanie kultúrnych a spoločenských 

fenoménov možno len súhlasiť. O tom nás napokon presviedča čítanie textu 

dizertácie, kde nájdeme viaceré podnety, ktoré môžu prispieť nielen 

k estetickým štúdiám, ale aj k filozofickej, sociologickej a antropologickej 

reflexii kultúry.  

Predpoklady pre teoretické zvládnutie takto vymedzenej problematiky si 

autorka vybudovala prienikmi do pomerne širokého poľa literatúry, kde sa vedľa 

estetických, filozofických, semiotických a sociologických prác pre jej zámer 

stali dôležitými aj texty esejistického či priamo literárneho charakteru. Tento 

prístup sa pri koncipovaní línie skúmania ukázal produktívnym. K tomuto 

oceneniu šírky spracúvaného korpusu dodávam, že mi v ňom chýbajú niektoré 

práce, ktoré sa k nastolenej téme priamo vyjadrujú. Mám na mysli napríklad 

práce Anne Kraatzovej a zvlášť jej štúdiu Móda a filozofia (Mode et 

philosophie: ou le néoplatonisme en silhouette, 1470-1500). Na túto prácu 

https://www.amazon.com/Mode-philosophie-n%C3%A9oplatonisme-silhouette-1470-1500/dp/225142024X/ref=la_B001K79Y0Y_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1474741485&sr=1-7
https://www.amazon.com/Mode-philosophie-n%C3%A9oplatonisme-silhouette-1470-1500/dp/225142024X/ref=la_B001K79Y0Y_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1474741485&sr=1-7
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upozorňujem nielen preto, že sa zameriava na fenomén kultúrne-historického 

kontextu, kde sa objavuje istý typ módy a siluety, ale aj a predovšetkým preto, 

že tento spôsob uvažovania by mohol prehĺbiť reflexiu, ktorá v texte dizertácie 

často ostáva na rovine deskripcie.  

Treba hneď uviesť, že autorka sa usiluje priviesť svoje skúmania 

k upozorneniam na sociálny a kultúrny kontext prítomný v špecifických 

estetických postojoch a prejavoch, vrátane tých, čo sú pokladané za módu. Takto 

sa v jej práci objavujú odkazy na Simmelovu štúdiu o estetikom význame tváre 

(s. 46) alebo na rámec modernity, v ktorom sa vynára líčenie (s. 58).  Práve tu 

by sa však žiadalo, aby skúmanie postúpilo k dôkladnejšiemu vymedzeniu 

povahy modernity a moderného indivídua – napr. zohľadnením Foucaultových 

komentárov k Baudelairovým úvahám.  

 

Podobne sa môžem vyjadriť k niektorým ďalším podnetom, ktoré text 

dizertácie prináša. Nájdeme tu napríklad upozornenia na možnosti 

semiologického prístupu (s. 63), jeho potencie však rozvinuté nie sú, hoci by to 

určite k dôkladnejšiemu poznaniu problematiky prospelo. Napokon, sama 

autorka v práci upozorňuje na niektoré binárne protiklady, ktoré sa pri štúdiu 

fenoménov estetizácie tela a prostredia vynárajú.   

 

Uvedené pripomienky nechcú spochybňovať teoretický prínos práce, sú to 

skôr upozornenia na možnosti ďalšieho skúmania. Za nesporný prínos pokladám 

uvedenie a aplikácie pojmu aparencie.  

 

Dizertácia je vcelku účelne  štrukturovaná, v texte sa dá identifikovať línia 

argumentácie. Niektoré pasáže však vzhľadom na celkový rozsah textu 

vychádzajú ako pridlhé (napr. strany venované Stifterovmu románu, s. 84 

a nasl.). 
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Nazdávam sa, že z formálnej a jazykovej stránky predkladaná diplomová 

práca spĺňa kritériá kladené na práce tohto druhu. Drobné chyby (ako napr. 

nesprávne písanie mien a priezvisk („Jeana Jacquesa“  – s. 65, „Barbars“ – s. 

130) alebo nesprávne uvedené cudzojazyčné výrazy (napr. „Lúnité“ – s. 130, 

„Do it´your self“ – s. 146)  toto hodnotenie zásadnejšie nemenia. V texte 

predkladanej práce sa  rešpektujú pravidlá uvádzania zdrojov, pramene sú 

uvedené v zozname literatúry.  

 

Predkladaná dizertácia podľa môjho presvedčenia spĺňa kritériá kladené 

na práce tohto typu. Navrhujem, aby bola prijatá k obhajobe a po jej 

úspešnom priebehu bol jej autorke udelený príslušný akademický titul. 

 

                                                    Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.             

 


