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Bakalářská práce kolegyně Bolkové je ambiciózní ve svém záměru nejen představit zásadní debatu

anglofonní filozofie umění devadesátých let s dozvuky do současnosti, ale zároveň ji podrobit kritice.

Odpor vůči estetickému formalismu utvářel podstatně již diskuzi o definici umění dominující oboru

analytické estetiky v předchozích dekádách, a je zásadní i pro spor mezi autonomismem a moralismem.

V jádru této debaty stojí otázka, do jaké míry je zohlednění morálních stanovisek zastávaných dílem

součástí adekvátního hodnocení uměleckého díla, totiž reakce, které si umělecké dílo jakožto takové

zasluhuje. U narativních děl je tento problém o to palčivější, že pro mnohé z nich jsou právě morální

dilemata motorem děje. Otázka tedy nestojí, zda máme být při četbě Zločinu a trestu hluší k dilematům

Raskolnikova a pouze se soustředit na kvalitu Dostojevského jazykové dovednosti, ale zda svůj morální

soud o vyznění díla máme chápat odděleně od estetického hodnocení, či nikoli. (To vše je pak také

potřeba oddělit od problému morální prospěšnosti umění, což byl dominantní formát diskuze o vztahu

morálky a krásy od antiky po Tolstého a který dál žije například v díle Marthy Nussbaumové.)

Kol. Bolková se rozhodla debatu nepředstavit pouze jako přehled zastávaných pozic, ale nahlíží ji jasně

zformovanou optikou: jakým způsobem autoři chápou klíčový pojem estetické, popřípadě umělecké

hodnoty. To je velmi dobře zvolená strategie, protože autorku nutí nejen sumarizovat texty, ale neustále

brát ohled na vzájemné vztahy předkládaných pozic, a to právě z hlediska pojmu estetické hodnoty.

Otevírá  jí  také dveře k vlastnímu zhodnocení  diskuze,  které pro účastníky a účastnici  nedopadnou

dobře. 

Ambici  práce  se  dle  mého  podařilo  plně  dostát.  Práce  je  přehledně  a  suverénně napsaná,  autorka

projevuje cit pro filozofické nuance i talent pro rozpoznání podstaty argumentu. Práce byla hojně a

intenzivně  konzultována.  Autorka  reagovala  na  mé  požadavky  a  kritické  poznámky  příkladně.

Výslednému tvaru je tak z mé pozice těžko něco zásadního vytýkat.

Co následuje, budiž tedy pouze podnětem k debatě při obhajobě:

1)  Podle  autorky  (viz  poslední  sloupec  její  tabulky)  panuje  shoda,  že  morální  hodnota  na  úzce

chápanou estetickou hodnotu vliv nemá. Není ale problém již v tom, jak jsou premisy naformulované?

Pokud přijmeme existenci něčeho jako úzce formalisticky chápaná estetická hodnota, pak se zdá jasné,

že morální hodnota na ni ani vliv mít nebude. Jak by mohla? Co se zde míní vlivem?

2) Dokázala by autorka nějak rozlišit Gautův eticismus a Carrollův umírněný moralismus? Musím říci,

že jsem zatím nikde v sekundární literatuře nenarazil na skutečně přesvědčivé rozlišení těchto dvou

pozic.



3) Pokud něco práci vytknout, pak absenci jakékoli práce s příklady. I pro čtenářský komfort by bylo

vhodné aplikovat argumenty na nějaký modelový příklad recepce narativního díla.

4) Na kritický závěr, že chybí jasné vymezení obsahu pojmu estetické/umělecké hodnoty, a proto i

možnost smysluplně diskutovat o vztahu mezi hodnotami, je možné nahlížet s jistou skepsí: i kdyby na

krásně ke konečnému vyjasnění došlo, jak moc velký by to mělo dopad na povahu debaty? Klíčovou

otázkou totiž stále zůstane: Má to, že mi morální stanovisko díla jde proti srsti (nebo naopak), mít

dopad na vyznění  uměleckého díla  jakožto  uměleckého díla?  V konečném důsledku se totiž  vede

diskuze o tom, jaké umění chceme mít a co na něm chceme oceňovat. Paralela mezi uměním a vtipem

je zde opět na místě: Může být dobrý rasistický vtip?

Bakalářskou práci Anežky Bolkové bylo radost vést. Považuji ji za vysoce nadprůměrnou, oceňuji píli,

zodpovědnost, inteligenci a zápal projevený autorkou, proto ji samozřejmě doporučuji k obhajobě a

navrhuji hodnotit stupněm výborně.

V Praze, 4. 9. 2014,

_________________

Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D.


