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Diplomová práce Magdaleny Matějkové se zabývá velice zajímavým tématem, rolí 

kognitivního elementu v environmentální estetice Allena Carlsona a Ronalda W. Hepburna. 

Hlavní důraz je kladen na pokus o představení teorie pravdivosti, která je v pozadí obou 

estetických koncepcí a na jejich vzájemnou komparaci. V hrubém rozvrhu i v základních 

tezích komparace je autorka, dle mého názoru úspěšná. Upozorňuje, že v pozadí Carlsonova 

pojetí leží korespondenční teorie pravdivosti, která podkládá (ale současně i ruší) vlastní 

Carlsonovo pojetí estetického oceňování. Estetické oceňování je v rámci jeho koncepce 

derivativní vůči vědeckému poznávání přírody. Hepburnovo pojetí pravdivosti je naopak 

dynamické, mluví spíše o dění pravdy, probíhajícím v rámci procesu estetického prožitku.  

 

Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol, ve kterých se věnuje nejdříve kognitivní 

environmentální estetice Allena Carlsona, následně představuje koncepci přírodní krásy 

Ronalda W. Hepburna, poté přistupuje k vlastní komparaci obou koncepcí a nakonec 

představuje další možná řešení vztahu kognitivního a estetického aspektu v rámci estetického 

oceňování přírody. Zaměříme-li se na hlavní teze komparace a na vlastní strukturu práce, 

můžeme, dle mého názoru, konstatovat, že práce splnila svůj cíl. Problémy se začínají 

objevovat, pokud se zaměříme na detail.  

 

Již v úvodu autorka provádí velice stručný historický přehled tématu, myšlenky Francise 

Hutchesona i Archibalda Alisona však představuje pouze skrze interpretaci Allena Carlsona. 

Tím jsou koncepce obou autorů značně zkresleny. V první kapitole se autorka zaměřuje na 

Carlsonův text „Nature, Aesthetic Judgment, and Objectivity“, ve kterém se Carlson snaží 

přeformulovat Waltonovo pojetí estetických kategorií takovým způsobem, aby bylo 

použitelné pro estetické oceňování přírody. Autorka ale nezačíná tím, že by představila 

Waltonovo pojetí, ale vlastní Carlsonovou interpretací. Díky tomu obě teorie splývají a nelze 

zaznamenat posuny, které Carlson učinil. Závěrečná pod-kapitola, která se toto rozlišení snaží 

ex post učinit, příliš nepomáhá. Autorka například na straně 13 tvrdí:  

„Již předem je třeba vyjasnit, že Carlson se nehodlá zabývat případy, kdy přírodu vnímáme ve 

zcela očividně nesprávné kategorii – například pojímáme „slona jako horu, jako západ slunce 

nebo jako vlnící se lán obilí.“ V těchto případech prý samy percepční vlastnosti předmětu 

dostačují k tomu, abychom určili jeho správnou kategorii. V takovém případě si plně 

vystačíme s Waltonovou první podmínkou, míní Carlson.“  



Zde by bylo potřeba vyložit, co míní Carlson první podmínkou vnímání díla v příslušné 

umělecké kategorii a vyjasnit její vztah k podmínkám dalším. 

Na straně 28 autorka při shrnování Waltonovy teorie tvrdí: 

„Umělecká díla totiž spadají do uměleckých kategorií zcela objektivně, díky svým estetickým 

vlastnostem, které skutečně mají.“ 

Opravdu by Walton hovořil o vlastnostech, které dané umělecké dílo za každých podmínek, 

skutečně má? Není v jeho systému místo pro proměnu vlastního systému kategorií skrze 

působení kontra-standardních rysů? A není to právě tento dynamický moment, který 

v Carlsonově koncepci chybí? 

 

Sporných míst i nedořečených nebo neargumentovaných tvrzení najdeme v celé práci bohužel 

značné množství. Především první kapitola práce je také „bohatá“ na neúplné citace. Jako by 

psaní práce provázel spěch. To ji také, dle mého názoru, sráží z hodnocení „výborně“ na 

hodnocení „velmi dobře“. Diplomovou práci Magdaleny Matějkové doporučuji k obhajobě 

a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 

 

České Budějovice 19. 6. 2016 

 

Martin Kaplický 

 

 


