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Ve své diplomové práci s názvem Role imaginace v estetickém oceňování přírody se 

Veronika Vaculová zaměřila na velice zajímavé, nicméně velmi složité téma. Jak napovídá 

název, hlavní otázkou je role imaginace v estetickém oceňování přírody. Tato otázka hned od 

počátku implikuje trojí přesah. Za prvé, důležitou otázkou se stává rozdíl ve výkonu 

imaginace mezi estetickým a mimoestetickým oceňováním přírody; za druhé další 

významnou otázkou se již od počátku zkoumání stává rozdíl mezi výkonem imaginace v 

estetickém oceňování přírody a estetickém oceňování umění; a za třetí, oba předchozí 

problémy nakonec vedou k jedné z nejzapeklitějších otázek moderní estetiky a filozofie: Co 

vlastně míníme onou schopností, kterou v dobrém i ve zlém nazýváme imaginace, fantazie, či 

obrazotvornost. 

Autorka z dobrých důvodů nestopuje problematiku k jejím kořenům, jednalo by se o 

téma v požadovaném rozsahu nezpracovatelné, ale zaměřuje se na jednu ze současných 

diskusí v rámci tzv. environmentální estetiky. Východiskem jejího zkoumání jsou pojetí 

Ronalda Williama Hepburna a Emily Bradyové rozšířené o reakce Marcii Muelder Eatonové 

a Roberta S. Fudge. Celou diskusi pak provází explicitní či implicitní vymezování se vůči tzv. 

kognitivnímu proudu v environmentální estetice, který oprávněně vede právě k Hepburnovým 

studiím, nicméně svou dominanci získal až později, v díle Allena Carlsona. Právě důraz na 

roli našich informací a vědomostí pro adekvátní estetické ocenění přírody totiž přirozeně 

vyvolává nutnost zvážení imaginativní složky každé estetické zkušenosti, která vždy 

přesahuje jak to, co je bezprostředně dáno ve smyslovém názoru, tak to, co je věcí prostého 

určení (podřazení pod pojem, řečeno Kantovými slovy). Jedním k klíčových rozhraní se tedy 

stává střet dvou pozic, řekněme kognitivního a imaginativního modelu estetického oceňování 

přírody. 
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Prostřednictvím revize východisek a průběhu zmíněné debaty Vaculová poukazuje na 

rozdíly i na podobnosti v chápání imaginace a jejím zapojení do estetické zkušenosti přírody u 

zmíněných autorů. Jak vyplývá z již řečeného, spojujícím momentem jsou v práci tři základní 

otázky: (1) Jak se imaginace vztahuje k estetickému objektu? (2) Jak se liší výkon imaginace 

při estetickém zakoušení přírody a při zakoušení uměleckých děl? (3) Jakou roli hraje 

imaginace v rozvoji a zachování našeho životního prostředí? 

Pokud jde o strukturu diplomové práce, autorka nejprve představuje jednotlivé 

přístupy, poté se u nich zaměřuje na komparaci chápání role imaginace v estetickém 

oceňování přírody a nakonec se snaží prostřednictvím překročení dané diskuse – směrem 

k propracovanější fenomenologické analýze imaginování v díle Edwarda S. Caseyho – 

nasvítit pozitivní momenty diskuse, ale i její limity. Zásadním závěrečným tématem tedy je, či 

mělo by být, hlubší probádání vztahu mezi imaginací a percepcí, které by mělo v ideálním 

případě vést k řešení revidované kontroverze. 

Pokud jde o samotné řešení a výsledky práce, je třeba zdůraznit, že autorka 

přistupovala ke svému bádání se zájmem a s invencí, promýšlela postupně se otevírající 

možnosti, práci průběžně konzultovala a prezentovala na Diplomních seminářích. Jedna 

z částí práce se pak stala základem úspěšného vystoupení (posléze písemně zpracovaného) 

autorky na interní seminární konferenci  na Katedře estetiky. Diplomová práce má potenciál 

být prací výbornou, autorka však z osobních důvodů musela proces její realizace urychlit, což 

se projevilo především ve (zhruba) poslední třetině textu. Navzdory tomu je v textu znatelná 

rodící se struktura (především v prvních třech částech) a místy přesvědčivá argumentace, 

založená na porozumění diskutovaným zdrojům. Tento dojem však kazí jistá míra opakovaní 

téhož a výchozí dobrý „rozjezd“ celého textu se tak v postupu práce zadrhává, argumentace 

místy klopýtá a přeskakuje (což se týká především poslední třetiny práce). 

 

Diplomová práce je po technické, stylistické a gramatické stránce psána na uspokojivé úrovni, 

ačkoli i v tomto ohledu by se dala znatelně vylepšit. Z uvedených důvodů hodnotím 

diplomovou práci Veroniky Vaculové pozitivně, doporučuji ji k obhajobě a pokud se její 

autorka adekvátně vyrovná s námitkami oponenta, doporučuji hodnotit ji stupněm velmi 

dobře. 

 

 

 

V Litoměřicích 16. 6. 2017 
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Ondřej Dadejík 


