
Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Role imaginace v estetickém oceňování přírody 

Autorka: Veronika Vaculová 

 

Diplomová práce Veroniky Vaculové je věnována velice zajímavému tématu, působení imaginace 

v estetickém oceňování přírody. Jádrem práce je představení tří současných studií, které jsou pro dané 

téma klíčové, studie „Imaginace a estetické oceňování přírody“ od Emily Brady, „Imaginace a na vědě 

založené estetické oceňování nescénické přírody“ od Roberta S. Fudge a „Fakta a fikce v estetickém 

oceňování přírody“ od Marcii Muelder Eatonové. Představení jejich koncepcí je účinně doplňováno 

jejich zdrojovými mysliteli, především Allenem Carlsonem a Ronaldem Williamem Hepburnem. 

Autorka dle mého názoru přesvědčivě ukazuje postoje jednotlivých autorů a představuje vazby, které 

mezi sebou jejich teorie vykazují. Způsob, jakým to činí, ukazuje nejen, že texty pochopila, ale že je 

dokáže úspěšně interpretovat a komparovat.  

První tři kapitoly diplomové práce jsou logicky strukturovány. Autorka v první kapitole představuje 

základní osnovu třech zkoumaných studií, ve druhé se již věnuje tomu, jak je v jednotlivých textech 

pojímána imaginace a ve třetí se věnuje roli, jakou jednotlivé studie přikládají, pro oceňování přírodní 

krásy, imaginaci. Jedná se o postupné zužování tématu. To je jistě oprávněný postup, klade však velice 

náročný úkol na výběr a strukturaci témat. Snadno se totiž může stát, že v následujících kapitolách se 

pouze opakuje to, co se již řeklo v těch dřívějších. To se bohužel na některých místech stalo i autorce 

(Eatonové příklad s knihou „Bambi“– s. 15, 16 a později s. 28; vysvětlování principu nezainteresovanosti 

a představování si dobře u E. Brady – s. 7 a 24). To by samozřejmě nevadilo, pokud by téma bylo 

nahlíženo z nového pohledu, to jsem ale na zmíněných místech nenašel. Tato výtka však zásadně 

nesnižuje kvalitu prvních třech kapitol. 

Struktura i obsah následujících dvou kapitol však již poněkud budí rozpaky. Čtvrtá kapitola nazvaná 

„Způsoby vztahování imaginace k estetickému objektu“ je věnována Kantovi, Hepburnovi a Caseymu. 

Mezi jejich pojetím imaginace jistě můžeme najít relevantní vazby, domnívám se však že to se autorce 

v jejím textu nepodařilo. Autorka například na s. 44 tvrdí „V momentě, kdy Hepburn zdůrazňuje 

moment odhalování a zakoušení něčeho fundamentálního, hrozivého, přírodě vlastního, je zřejmé, že 

výkon metafyzické imaginace je spojen s pocitem vznešena.“ Neříkám, že souvislost Hepburnovy 

metafyzické imaginace a Kantova pojetí přírody najít nemůžeme, nemohla by ji ale autorka u obhajoby 

ještě objasnit? Hrozivost, fundamentálnost a vázanost na přírodu ji podle mě přesvědčivě neukazuje. 

Stejně nepřesvědčivě na mě bohužel působila i pátá kapitola, která je věnována rozdílům mezi 

působením imaginace v estetickém zážitku přírody a uměleckého díla. Obsahuje řadu sporných a dále 

neargumentovaných tvrzení. Autorka například na s. 47 tvrdí, že „Umělecké dílo většinou oceňujeme 

jako statický, nezúčastněný pozorovatel“. Na s. 52 tvrdí: „Vzhledem k otevřenému dynamickému 

charakteru vyžaduje oceňování přírody často hlubší zapojení imaginativních schopností jedince.“ Ani 

jedno z těchto sporných tvrzení podle mě není dostatečně argumentováno. Na straně 53 autorka tvrdí: 

„Pozaďová zkušenost umění a zasazení díla v kontextu fixují povahu estetického objektu jako stabilního 

a kontrolovaného objektu. Imaginativní zkušenost, řízená vodítky, je prodloužením percepčně daného 

a jeho relativně stabilním překlopením do imaginativní roviny.“ Je i četba literatury prodloužení 

percepčně daného? A je opravdu principem umění „stabilní překlopení percepce do imaginace“? Co je 

tímto překlopením přesně míněno? Podobných problematických a dostatečně neargumentovaných 

tvrzení je však v poslední kapitole mnohem více. Skoro se zdá, jako kdyby na ni autorce už nezbyl 



potřebný čas a byla dopisována ve spěchu. To bohužel kazí celý dojem z jinak pěkně napsané 

diplomové práce. 

 

Bakalářskou práci Veroniky Vaculové přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit jako velmi dobrou. 
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