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Předložená práce analyzuje zajímavým a podnětným způsobem téma z mimoumělecké estetiky, a to 

oblast estetického působení lidského těla a estetické působení nejbližšího životního prostředí, obydlí 

člověka. Práce je velmi rozsáhlá, důkladná a shrnuje dlouhodobé výsledky odborného zájmu dr. 

Jarošové. Text je psán srozumitelnou a jazykově vytříbenou formou, představuje kvalitní, hutný a 

rozsáhlý esej na dané téma.  

Neshledávám zásadních výtek, přesto jako oponent mám za úkol přistupovat k textu kriticky a zde 

tedy předkládám několik připomínek drobnějšího charakteru. Stálo by např. za úvahu, zda 

předmětem práce nemělo být pouze jedno ze dvou hlavních témat, protože jakkoliv spolu obě oblasti 

těsně souvisí, místy není úplně návaznost jasná a text má tendenci se štěpit do příliš mnoha oblastí. 

Možná, že by „obětování“ jedné části prospělo sevřenějšímu charakteru práce, která je i tak 

nadstandardně objemná. Místy by čtenáři pomohla důslednější systematizace textu či hierarchizace. 

Ta je sice naznačena v hierarchizovaném číslování kapitol a podkapitol, ale číslování  neodpovídá 

důležitosti a rozsahu příslušných kapitol – tak najdeme kapitolu 1.1. na s. 12-18, kapitolu 1.2, která je 

dále dělena na podkapitoly, ale na s. 18-59, aby kapitola 1.3. byla opět pouze na s. 60-75. Toto 

číslování je standardně užíváno právě pro svoji hierarchičnost a lepší orientaci v návaznosti témat, 

takto ale kapitola 1.2.1. následuje za 1.2., aniž by byla jí podřadná, atp.  

V textu se místy používá tučného písma ke zvýraznění některých slov, ale je zde jistá nedůslednost, 

kdy sice většinou jsou takto zvýrazněny významné pojmy, ale někdy také určité dílo i s autorem (s. 84, 

82), zatímco jinde časové lokalizování („již od prvních desetiletí 20. století“, 103). To je ovšem 

marginálie, více se jistá nejednotnost projevuje v citační formě, kde se opakovaně citované dílo 

jednou opakuje zcela beze změny v plné citaci (s. 16), jindy se použije forma „Tamtéž“, jindy 

v částečné citaci s použitím autora (s. 23). V úvodu chybí citace zcela. 

I když to samozřejmě nebylo možné v nějaké vyčerpávající míře, domnívám se, že by na začátku 

práce stálo za to více rozvinout problém tělesnosti v filosofické rovině obecně. Následné úvahy o těle 

jako předmětu estetického působení a zjevnosti pak vzbuzují otázky vůbec po vztahu „povrchu“ a 

vnitřního zážitku těla, které by se možná daly takto předjímat nějakým způsobem již dříve. V úvodní 

části je pak jistě legitimní rozhodnutí vypustit otázky tělesnosti soustředěné kolem formování 

postavy, ale nevím, zda se lze spokojit se zdůvodněním, že „téma vesměs podléhá působení různých 

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

Zde úplně nerozumím argumentaci s ohledem na normy, které se stejně tak přece vyskytují u líčení, 

tedy v následující části, atp. 

Dle mého by stálo též za úvahu revidování zařazení historických částí ve stávajícím rozsahu a 

struktuře, zejm. kapt. 1.1. a 1.2.(do. s. 18), které dle mého jsou jako úvod pro následující úvahy 

zakotvené ve zkušenosti i odborné literatuře 19.-20. století až příliš dlouhé a obsáhle citující. Na 

druhé straně jako samostatné historické sondy jsou selektivní a nepojednávající o daných obdobích 

systematicky, nehledě na to, že začínají prakticky až ve století šestnáctém. 



Panuje jistý nesoulad mezi tím, že je v obecné rovině často odkazováno na současnou situaci, na 

teoretiky posledních dekád, ale v rámci beletrie poměrně obsáhle odkazováno na literaturu 19. 

století; dalo by se říci, že druhá část z nich i zásadním způsobem vychází (Balzac, Stifter, Poe).  

Přijde mi škoda, že nevyužity při úvahách o aparenci zůstaly některé úvahy Adolfa Portmanna o 

sebeprezentační funkci živých organismů včetně člověka (Selbstarstellung), obdobně by při úvahách o 

prostředí-bydlení či prostředí obecně možná stály za využití některé práce environmentálních 

estetiků, majících podobná zkoumáni jaksi v popisu práce. Za rozvinutí by stál také fenomén tetování, 

ke kterému existuje i bohatá literatura. 

Byl bych poněkud skeptický k tvrzení autorky, které se v textu několikrát objevuje, že dnes již není 

oděv nějak předepisován (záleží na aparenci atd.), viz např. v závěru: „Již to není oděv, jaký vyžaduje 

společnost podle třídní příslušnosti jedince či s ohledem na jeho sociální role…“. To možná funguje 

v akademickém prostředí (a obecně ve volném čase), ale prakticky ve všech oblastech výše 

postavených vrstev společnosti, resp. lépe vydělávajících, tomu tak není – až na některé výjimky (IT, 

redakční práce) je poměrně striktně předepsán firemní dress code, stejně jako v řadě dělnických 

profesí. Ostatně předpis ohledně oděvu najdete pro studenty i pedagogy poměrně jasně definovaný 

a pod sankcemi vyžadovaný i na technických vysokých školách, stejně jako na zahraničních středních. 

A to se týká nejen oděvu, ale v řadě západních zemí i poměrně přesných (nepsaných) předpisů, jakou 

značku auta může jaká vrstva vlastnit, v jaké čtvrti bydlet, u koho nakupovat, kterou školu studovat 

atd. a to v míře, kterou plebejské Čechy vlastně netuší, byť i tento stav se již mění. Naopak domnívat 

se, že dříve nebylo zásadní i to, co autorka shrnuje pod termín „aparence“ považuji za poměrně 

diskutabilní – kterou dobu má na mysli? 

Některé příklady by bylo možná vhodné nějak dokládat, např. pasáže o tom, jak se líčení zmocňuje 

celého těla a jak je doplňována abstraktní malbou nevelkého rozměru. Osobně jsem nikdy nikoho 

takového neviděl ani v Čechách, ani v evropských městech. Takové příklady by bylo dobré doplnit 

alespoň odkazem na nějaký titul módního časopisu či obrázkem – je ostatně škoda, že je práce 

neobsahuje ve větší míře. To ale jistě žádné významné pochybení není. 

Práce představuje, jak již bylo řečeno v úvodu, zdařilou, inspirativní a komplexní analýzu tématu 

z oblasti mimoumělecké estetiky, splňuje ba překračuje požadavky standardně kladené na disertační 

práci a doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji klasifikaci „prospěla“. 
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