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Anotace 

Tématem diplomové práce je otázka role imaginace v estetickém 

oceňování přírody. Východiskem zkoumání jsou pojetí Ronalda W. Hepburna, 

Emily Brady a Marcii Muelder Eatonové. Přes názorově odlišné pozice, které 

tito autoři zastávají, se práce snaží poukázat nejen na rozdíly, ale i na podobnosti 

v jejich různém chápání role imaginace v estetickém oceňování přírody. Cílem 

práce je odpovědět mimo jiné na následující otázky: Jakými způsoby se 

imaginace vztahuje k estetickému objektu? Jak se liší výkon imaginace při 

estetickém zakoušení přírody a při zakoušení uměleckých děl? Jakou roli hraje 

uplatnění imaginace v rozvoji a uchování udržitelných environmentů? Je možná 

součinnost imaginativního a kognitivního modelu estetického oceňování 

přírody? První část práce je věnována představení pro toto téma relevantních 

přístupů. Druhá část práce se zaměřuje na komparaci různého chápání role 

imaginace v estetickém oceňování přírody a odpovídá na otázku, jakým 

způsobem se imaginace vztahuje k diskutovanému estetickému objektu. Další 

části jsou věnovány zodpovězení výše položených otázek. 

 

 

Klíčová slova 

imaginace, estetické oceňování přírody, estetická zkušenost, environment, Emily 

Brady, Ronald William Hepburn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

The topic of this diploma thesis is the matter of the role of imagination in 

aesthetic appreciation of nature. Starting points of the inquiry are the concepts of 

Ronald W. Hepburn, Emily Brady, Marcia Muelder Eaton and others. This work 

tries to show, in spite of the divergencies of views that the philosophers hold, 

not only the differences but also similarities of their apprehensions of the role of 

imagination in aesthetic appreciation of nature. The aim of the thesis is among 

others to answer the following questions: What are the modes of imaginative 

activity relating to aesthetic object? What is the difference between execution of 

imagination in aesthetic experiencing of nature and in experiencing works of 

art? What is the role of exercise of imagination in developing and preserving 

sustainable environments? Is the cooperation of imaginative model and science-

based model of aesthetic appreciation of nature possible? The first part of the 

work concerns the presentation of relevant approaches. The second part 

compares different understandings of the role of imagination in aesthetic 

appreciation of nature and it answers the question of how imagination relates to 

the discussed aesthetic object. The following parts of the work focus on 

answering above-mentioned questions. 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je otázka po rolích imaginace v estetické zkušenosti přírody. 

Východiskem zkoumání jsou poznámky o imaginaci, které se nachází ve studii Emily Brady, Roberta 

Stephena Fudge a Marcii Muelder Eatonové. Proto, že je samotná imaginace pro účely zkoumání 

těžko uchopitelná a popisu vzdorující, neklade si práce za cíl nabídnout definitivní definici imaginace. 

Přesto však, pokud se má tato práce zabývat rolí imaginace v estetickém oceňování přírody, je 

potřeba poskytnout čtenáři alespoň prozatímní, pracovní definici imaginace. Pojmem imaginace je 

zde míněna na jedné straně imaginace reproduktivní, tedy schopnost vyvolávat představy toho, co 

není v názoru dáno a na druhé straně je myšlena imaginace jako schopnost vidět věci jinak, 

proniknout do nich hlouběji na základě vytváření nových souvislostí. Pozadím celého zkoumání je 

předpoklad, že výkon imaginace je jednou z konstituujících složek estetické zkušenosti a estetického 

oceňování. Proto si práce klade za cíl prozkoumat, jak výkon imaginace ovlivňuje estetické oceňování 

přírodního objektu. Může si recipient při estetickém zakoušení určité situace představovat cokoliv? 

Které představy vynořující se v průběhu kontemplace estetického objektu jsou ještě vhodné a které 

už ne? Za jakých podmínek výkon imaginace zlepšuje estetické ocenění objektu a za jakých jej 

zhoršuje? Je možné imaginaci neomezovat vodítky? Jakým způsobem se imaginace vztahuje 

k estetickému objektu? A jaký je rozdíl mezi imaginativní zkušeností uměleckého díla a imaginativní 

zkušeností přírody?  

První část práce je věnována představení tří, pro toto téma relevantních, studií. A to studie 

Emily Brady „Imaginace a estetické oceňování přírody“1, Roberta S. Fudge „Imaginace a na vědě 

založené estetické oceňování nescénické přírody“2 a Marcii M. Eatonové „Fakta a fikce v estetickém 

oceňování přírody“3. Práce si v závěru všímá a komparuje jednotlivé kritické poznámky Fudge a 

Eatonové, které směřují k Bradyině modelu estetického oceňování. 

Druhá část práce nazvaná „Pojetí imaginace u vybraných autorů“ si klade za cíl nejdříve 

nastínit, jakým způsobem vybraní autoři vymezují imaginaci a poté poukázat na kritéria, kterými 

výkon imaginace omezují, respektive které pokládají za stěžejní pro rozlišení vhodných a nevhodných 

imaginativních responzí na oceňovaný objekt. Z důvodu mé snahy o obhajobu Bradyina 

imaginativního modelu estetického oceňování je však Bradyin výklad, který se v určitých částech jeví 

                                                           
1
 Brady, Emily. Imagination and the Aesthetic Appreciation of Nature, in: The Journal of Aesthetics and Criticism, 

Vol. 56, No. 2, 1998, s. 139-147. 
2
 Fudge, Robert Stephen. Imagination and the Science-Based Aesthetic Appreciation of Unscenic Nature, in: The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 59, No. 3, 2001, s. 275-285. 
3
 Eaton, Marcia Muelder. Fact and Fiction in the Aesthetic Appreciation of Nature, in: The Journal of Aesthetics 

and Art Criticism, Vol. 56, No. 2, 1998, s. 149-156. 
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jako málo rozvinutý (především při tematizaci vztahu mezi imaginací a percepcí), doplňován 

fenomenologickými úvahami o imaginaci Edwarda Caseyho. Závěr druhé části se věnuje komparaci 

jednotlivých pojetí imaginace a kritérií, které autoři zavádí ve snaze redukovat nevhodné imaginativní 

responze a obhajobě Bradyina přístupu k estetickému oceňování přírody. Na základě přihlédnutí 

k jednotlivým způsobům, jakým autoři definují imaginace a jak omezují její výkon, snadněji 

vykrystalizují role, které autoři přičítají imaginaci v estetickém oceňování přírody. 

Ve třetí části se práce soustředí na to, jaké role přičítají Brady, Fudge a Eatonová imaginaci 

v estetickém oceňování přírody, nejdříve ve vztahu k percepci a poté ve vztahu ke znalostem. 

Čtvrtá část práce se krátce věnuje způsobům, jakým se imaginace vztahuje k estetickému 

objektu, s přihlédnutím k vybraným poznámkám o vznešenu a krásnu Immanuela Kanta. 

Cílem páté části je poukázat na pozadí odlišnosti charakteristický rysů estetické zkušenosti 

přírody na jedné straně, estetické zkušenosti umění na straně druhé, na rozdíl mezi imaginativní 

zkušeností přírody a imaginativní zkušeností umění. 

Závěr práce je věnován shrnutí a rekapitulaci výsledků práce a explicitnímu zodpovězení 

otázek položených v úvodu. 

1. PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH STUDIÍ 

 

 K lepšímu porozumění jednotlivým náhledům na imaginaci Emily Brady, Marcii Muelder 

Eatonové a Roberta S. Fudge je potřeba nejdříve představit kontext, v němž se jejich úvahy o 

imaginaci objevují. Poté se práce bude věnovat každému z výše zmíněných autorů, přičemž se zaměří 

v první řadě na text, v němž uvažují o imaginaci. Tato kapitola si neklade za cíl vyčerpávajícím 

způsobem popsat a interpretovat jednotlivé texty, nýbrž se snaží čtenáři představit celé texty. Až 

druhá kapitola této práce je věnována hlubšímu promýšlení pojetí imaginace, roli jakou jí autoři 

připisují a způsobům, jakým omezují její výkon ve svých modelech estetického oceňování přírody. 

 

 V rámci diskuze o povaze environmentální estetiky se zformovaly dvě názorově odlišné 

pozice, a to formalistická a kognitivistická. První z nich je založena na předpokladu, že k vhodnému 

estetickému ocenění objektu (jak přírodního, tak artefaktu) je nutné zaměřit se na formální vlastnosti 

daného objektu, přičemž pojmové uchopení není relevantní. Naproti tomu kognitivisté zastávají 

názor, že estetické oceňování musí být založeno na vědecké, odborné znalosti daného objektu, 

konkrétně tedy na znalosti určitého pojmu. Je nutné podotknout, že ani jedna z těchto názorových 

skupin není v otázce po založení estetického oceňování přírody zcela homogenní, protože uvnitř 

těchto skupin lze nalézt různé stupně umírněnosti či radikálnosti v zastávaných názorech. Právě 

v tomto kontextu diskuze o založení estetického oceňování se znovu objevují úvahy o imaginaci, 
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které do diskuze vnesla v roce 1998 Emily Brady textem „Imaginace a estetické oceňování přírody“4, 

který je reakcí na Carlsonovu studii „Oceňování a přírodní environment“5. Brady se snaží 

kognitivistickému modelu estetického oceňování přírody čelit svým vlastním modelem založeným na 

součinnosti percepce a imaginace vnímatele. V tom samém roce na její alternativní model a kritiku na 

vědě založeného přístupu k estetickému oceňování přírody reaguje Marcia Muelder Eaton textem 

„Fakta a fikce v estetickém oceňování přírody“6 a o tři roky později, v roce 2001, vychází i reakce 

Roberta Stephena Fudge „Imaginace a na vědě založené estetické oceňování nescénické přírody“7. U 

všech pojednávaných autorů je zřejmé, že ve svých textech vycházeli v určité míře z myšlenek 

Ronalda Hepburna, u něhož najdeme zmínky o imaginaci v souvislosti s estetickým oceňováním 

přírody už v textech z druhé poloviny šedesátých let.  

 

1.1 Emily Brady: Imaginace a estetické oceňování přírody 

 

 Velká část textu Emily Brady „Imaginace a estetické oceňování přírody“8 je věnována kritice 

kognitivního modelu estetického oceňování přírody tak, jak jej prezentuje Allen Carlson, jeden 

z hlavních proponentů tohoto názorového směru. Samotný text Brady rozdělila do pěti částí, přičemž 

v první části formuluje otázku: „čím je řízeno estetické oceňování přírody?“, na niž různé přístupy 

(vědecký a nevědecký) odpovídají odlišně. V druhé části Brady podrobuje vědecký přístup 

k estetickému oceňování přírody kritice, jejímž terčem se stávají výlučně kognitivisticky laděné 

myšlenky Allena Carlsona. Tímto krokem si Brady připravuje půdu pro představení své vlastní teorie 

estetického oceňování přírody, jež se zakládá na kooperaci percepčních a imaginativních schopností 

recipienta. Ve čtvrté části uvažuje autorka o potenciální kritice své vlastní teorie a poskytuje dva 

prostředky, kterými svou teorii zbavuje, jen na první pohled, nedostatků. V poslední páté části Brady 

shrnuje základní ideje svého modelu a předkládá čtenáři seznam výhod, kterými její imaginativní 

model disponuje oproti Carlsonovu modelu. 

 V úvodu své práce Brady srovnává čím je řízeno estetické oceňování na jedné straně přírody, 

na druhé straně umění. Souhlasí s kognitivisty zastávaným názorem, že estetické oceňování umění je 

                                                           
4
 Brady, Emily. Imagination and the Aesthetic Appreciation of Nature, in: The Journal of Aesthetics and Criticism, 

Vol. 56, No. 2, 1998, s. 139-147. 
5
 Carlson, Allen. Appreciation and Natural Environment, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 37, 

No. 3, 1979, s. 267-275. 
6
 Eaton, Marcia Muelder. Fact and Fiction in the Aesthetic Appreciation of Nature, in: The Journal of Aesthetics 

and Art Criticism, Vol. 56, No. 2, 1998, s. 149-156. 
7
 Fudge, Robert Stephen. Imagination and the Science-Based Aesthetic Appreciation of Unscenic Nature, in: The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 59, No. 3, 2001, s. 275-285. 
8
 Brady, Emily. Imagination and the Aesthetic Appreciation of Nature, in: The Journal of Aesthetics and Criticism, 

Vol. 56, No. 2, 1998, s. 139-147.  
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řízeno uměleckým kontextem, v němž se dané umělecké dílo nachází. Brady na příkladu oceňování 

malby Kupido a Psyché od Jacquesa-Louise Davida vysvětluje jak znalost mýtu o Kupidovi a Psyché 

umožňuje pochopit, co malba znázorňuje, a tím ovlivňuje výsledné estetické ocenění malby. Naproti 

tomu estetické oceňování přírody postrádá takový explicitní kontext nebo autora (pokud nevezmeme 

v potaz teistické názory na vznik světa). Brady tak vznáší otázku: „co ohraničuje naše estetické 

oceňování přírodních objektů?“. 

Ve druhé části se autorka zaměřuje na vědecký model estetického oceňování jako na jednu z 

odpovědí výše položené otázky. Odpovědí proponentů vědeckého modelu estetického oceňování 

přírody, například Allena Carlsona, je to, že správné estetické ocenění přírodních objektů je založeno 

na odborné znalosti daného objektu. Brady připomíná, že teoretickým základem Carlsonova 

environmentálního model je pojem Kendalla Waltona „kategorie umění“ a s ním spjatý způsob 

estetického oceňování. Abychom totiž podle Waltona, i Carlsona, vhodně esteticky ocenili přírodní 

objekt, musíme jej vnímat ve správné kategorii. Toho podle Carlsona dosáhneme tím, že objekt 

umístíme do správného kontextu, v čemž by nám měly pomoci přírodní vědy jako geologie a 

ekologie. Brady odhaluje čtyři slabiny této analogie mezi Carlsonovým environmentálním, na vědě 

založeným modelem a Waltonovým požadavkem vnímat umělecké dílo ve správné kategorii. 

První slabinou je, že Carlson přesně nedefinuje odbornost oné znalosti, tedy nedefinuje, co 

ještě považuje a co už nepovažuje za vědeckou znalost řídící estetické oceňování. Brady si všímá, že 

v odpovědi na Carrollovu kritiku9 Carlson oslabuje požadavek odbornosti znalosti a pro správné 

ocenění vodopádu vyžaduje znalost toho, že se jedná o vodopád, tedy o mnoho vody vylévající se s 

velkou silou skrze relativně úzký prostor. Odborná znalost je tak oslabena a redukována na běžnou 

znalost, zdravý selský rozum.10 To, co Kendall Walton v knize „Kategorie umění“11 požaduje pro 

vhodné ocenění uměleckého díla je mnohem specifičtější a hlubší znalost – nestačí rozeznat, že 

Guernica od Picassa je malba, ale musíme ji vnímat ve specifičtější kategorii kubistické malby.  

Další slabinou Carlsonova environmentálního modelu je nebezpečí plynoucí z opačného 

extrému, ze zesílení požadavku odbornosti oné znalosti objektu. Hranice mezi estetickým a vědeckým 

oceňování by totiž byla, podle Brady, nejasná, stejně jako to, co by činilo z oceňování založeného na 

odborné znalosti typ estetického oceňování. Ač přiznává, že znalost objektu může zvýšit estetické 

ocenění přírodního objektu, považuje za zvláštní tvrdit, že odborná znalost je pro estetické oceňování 

                                                           
9
 Carroll, Noël. On Being Moved by Nature: Between Religion and Natural History, in: Landscape, Natural 

Beauty and the Arts, eds. Kemal and Gaskell, s. 253. 
10

 Srov. Brady, Emily. Imagination and the Aesthetic Appreciation of Nature, in: The Journal of Aesthetics and 
Criticism, Vol. 56, No. 2, 1998, s. 140. 
11

 Walton, Kendall. Categories of Art, in: The Philosophical Review, Vol. 79, No. 3, 1970, s. 334-367. 
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nezbytná a esenciální.12 Odborná znalost může, podle Brady, tvořit pozadí naší estetické responze, 

ale není estetickému oceňování esenciální.  

Třetí slabina je úzce spjata s druhou Bradyinou námitkou vůči Carlsonovu environmentálnímu 

modelu a vzniká při zesílení požadavku odborných znalostí. Je jí nerozlišitelnost estetické a vědecké 

hodnoty. Autorka tvrdí, že estetická a vědecká hodnota se mohou stát v procesu rozhodování 

environmentalistů nerozlišitelnými.13 Ekologická hodnota, jakožto vědecká, by byla chápána jako 

hodnota objektivní a na estetickou hodnotu by bylo nahlíženo jako na hodnotu subjektivní a 

arbitrární. Pokud by se stala ekologická hodnota ukazatelem estetické hodnoty environmentu, 

estetická hodnota by ztratila své vlastní místo mezi ostatními hodnotami. 

Poslední, čtvrtou slabinou je, že na vědě založené oceňování přírodních objektů není 

nezainteresované a svou povahou stojí v protikladu k estetickému oceňování, které Brady kantovsky 

považuje za svobodný nezainteresovaný akt osvobozený od praktických a intelektuálních zájmů. 

Kontemplace je řízena percepčními kvalitami objektu. Pokud ale budeme objekt oceňovat na základě 

odborné znalosti objektu, tato znalost může, podle Brady, bránit pozornosti k percepčním kvalitám 

objektu a odklánět tak estetickou pozornost subjektu.14  

V závěru druhé části vyzdvihuje autorka nutnost vytvořit model, který umožní svobodné, 

pružné a kreativní estetické oceňování přírody, protože jedině díky takovémuto modelu budeme 

schopni chopit se výzvy, kterou nám příroda nabízí. Brady zde cituje Ronalda Williama Hepburna a 

Johna Deweyho, aby poukázala na imaginaci jako lidskou mohutnost, která umožňuje vytvářet nové 

pohledy na svět, nové perspektivy, z nichž se na svět můžeme dívat. Právě imaginaci a percepci chápe 

jako prostředky, jimiž se můžeme chopit estetické výzvy. 

Třetí část textu představuje Bradyin vlastní model estetického oceňování přírody, jež je 

založen na percepčních a imaginativních schopnostech recipienta. Jako první se Brady věnuje roli 

percepce v oceňování, protože percepční ohledávání objektu považuje za první krok estetického 

oceňování. Srovnává percepční ohledávání uměleckého díla a přírodního objektu. Zkoumání 

percepčních vlastností uměleckého díla nám umožňuje rozpoznat vyobrazení objektu, dílo 

interpretovat a následně ocenit umělcovy schopnosti. V přírodě je naše percepce řízena rozpoznáním 

percepčních kvalit přírodního objektu. V této části velmi silně rezonuje Hepburnova myšlenka 

bezrámcovosti (framalesness) přírodních objektů, protože Brady tvrdí, že to, co si z percepčního pole 

recipient vybere, záleží na úsilí, které vyvine s ohledem na zapojení svých percepčních schopností.15 

Povaha přírodního objektu do velké míry určuje, kolik percepčního úsilí vyžaduje od recipienta. 
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Criticism, Vol. 56, No. 2, 1998, s. 140. 
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Autorka pak na příkladu místa, kde byla dříve ropná rafinérie, ukazuje, že estetická hodnota nezávisí 

na znalosti (například historie tohoto místa nebo debaty o něm), ale spíše na percepčním zájmu a 

ponoření se do krajiny. Odhalení estetické hodnoty na první pohled nezajímavého objektu vyžaduje 

pozornost k rozmanitým aspektům tohoto objektu. Právě imaginace, podle Brady, podněcuje různé 

percepční náhledy a perspektivy, z nichž můžeme přírodní objekt vnímat, a proto imaginace rozšiřuje 

a obohacuje estetické oceňování přírody.16 Percepce pak hraje regulační úlohu, protože jednotlivým 

představám poskytuje „choreografii“. 

Po velice krátkém zhodnocení role, kterou by měla hrát percepce v jejím modelu estetického 

oceňování přírody, přechází Brady, nikoliv k popsání role imaginace, ale k exemplifikaci této role. Na 

příkladu čtyř modů imaginativní činnosti (imaginace průzkumná, projektivní, rozšiřující a objevná) 

autorka ukazuje, jakým způsobem se imaginace vztahuje k oceňovanému objektu a tvrdí, že intenzita 

a míra imaginativní responze se odvíjí od kapacity imaginace recipienta a od požadavků estetického 

objektu17. Brady upozorňuje, že tyto čtyři mody můžeme využít v estetické zkušenosti buď všechny, 

jen některé nebo žádný. Pomocí průzkumné (exploratory) imaginace zkoumá recipient formu 

vnímaného objektu, transcenduje vnímatelné vlastnosti objektu a na základě pozornosti 

k mimoestetickým kvalitám prvotně objevuje jeho estetické kvality.18 Díky tomuto druhu imaginativní 

činnosti hledá recipient často v objektech princip jednoty a tam, kde ho nemůže najít, tam imaginace 

doplní chybějící detail nebo zaplní tu část objektu, která není vidět. Projektivní (projective) imaginaci 

můžeme, podle autorky, obecně charakterizovat jako vidění jako (seeing as)19, v němž si do 

percepčně daného projektujeme něco jiného, respektive aspektujeme určité základní rysy objektu.20 

Tento modus zapojujeme, abychom si vyzkoušeli novou perspektivu, z níž se lze na objekt dívat. 

Rozšiřující (ampliative)imaginace pomáhá recipientovi daný objekt kontextualizovat a doplnit jeho 

narativní obraz (představu).21 Je charakteristická zvýšenými kreativními silami a určitou zvědavostí. 

Výkon další, objevné (revelatory) imaginace je umožněn intenzivní estetickou zkušeností, která je 

intenzivní díky percepčnímu a imaginativnímu ponoření se do přírody a bedlivou pozorností. Taková 

estetická zkušenost nám, podle Brady, odhalí estetickou pravdu – pravdu o našem světě.22  

Ve čtvrté části se Brady zaobírá potenciální kritikou svého modelu estetického oceňování a 

poskytuje dvě vodítka, která mají pomoci rozlišit vhodné představy od nevhodných, které mohou 
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21
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kontaminovat estetické oceňování. Autorka si je vědoma nebezpečí nevhodných představ 

objevujících se u estetického oceňování, a tak se pokouší rozlišit vhodné a nevhodné představy na 

základě úzkého sepjetí imaginace a percepce. 

To se jí ale nedaří, protože se podle ní některé představy mohou vázat k percepčním kvalitám 

velice volně a navíc existují i případy, v nichž jsou určité představy vhodné, i když se neváží 

k percepčním vlastnostem (například když se při estetické zkušenosti vžíváme do přírodního objektu 

a představujeme si, že jsme tímto přírodním objektem).23 Kvůli nemožnosti spoléhat se při rozlišování 

vhodných a nevhodných představ pouze na spojení s percepcí, nabízí Brady jiná kritéria vhodných 

představ: nezainteresovanost a schopnost představovat si dobře. Brady v samotné studii tvrdí, že 

nezainteresovanost a schopnost představovat si dobře jsou vodítka (guidelines)24 pro rozlišení 

vhodných a nevhodných představ. V této diplomní práci však nebudu v souvislosti 

s nezainteresovaností a schopností představovat si dobře, používat pojem vodítka, neboť vodítka jsou 

něco, co se nachází v objektu nebo v kontextu určité situace. Proto bude práce s těmito Bradyiny 

„vodítky“ pracovat jako s kritérii rozlišení vhodných a nevhodných představ. Nezainteresovanost 

jakožto vypojení z praktických a osobních zájmů redukuje, podle Brady, nebezpečí nestřídmosti 

imaginace.25 Velice zjednodušeně řečeno, pokud se nebudeme upínat ke svým vlastním zájmům a 

nebude výkon imaginace řízena vodítky, kterými se řídí v praktickém postoji, budou naše představy 

vhodné. Schopnost představovat si dobře je schopnost, která pomáhá vymezit vhodný hodnotící 

kontext. Brady ji přirovnává ke ctnosti – také se praxí rozvíjí v naučenou, navyklou schopnost. 

V případě estetického oceňování přírody je tato schopnost uvedena do pohybu a využívána podle 

požadavků estetické objektu. Autorka se snaží blíže vymezit tuto schopnost jako schopnost 

postřehnout estetický potenciál, mít smysl pro to, co v přírodě hledat a vědomí toho, kdy přistřihnout 

imaginaci křídla.26 

V závěru Brady předkládá čtenáři dvě výhody svého modelu estetického oceňování přírody. 

První výhodou je, že tento model poskytuje oceňování přírodních objektů rámec, jež je čistě 

estetický, tedy založený na činnostech estetickému oceňování vlastních (percepce, imaginace, 

nezainteresovanost). Proto estetická hodnota získává své vlastní místo mezi ostatními hodnotami, od 

nichž je dobře odlišitelná. Druhá výhoda spočívá v pružnosti tohoto modelu, který není nijak 

omezován nutností odborných znalostí. Naopak, imaginace a percepce, podle Brady, usnadňují 

udržení estetické pozornosti. Brady svůj text uzavírá tím, že její alternativní model je inkluzivnější a 

otevřenější různorodým estetickým zkušenostem.  
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Přestože se Emily Brady ve čtvrté části zaobírá i potenciální kritikou svého modelu 

založeného na součinnosti imaginativních a percepčních schopností recipienta, nese s sebou její 

model spoustu nezodpovězených otázek: Jak se imaginace váže k percepci? Vpouští Brady do svého 

modelu nějaký druh znalostí? A pokud ano, jaký?  Jsou nezainteresovanost a schopnost představovat 

si dobře dostatečnými zárukami vhodné imaginativní responze? Jak Brady definuje imaginaci? 

Odpověďmi na tyto otázky se práce zabývá ve druhé kapitole. Bradyina studie se však stala terčem 

kritiky Roberta Stephena Fudge i Marcia Muelder Eatonové, kteří představují modely estetického 

oceňování, v nichž musí být imaginace řízena odbornou znalostí. 

1.2 Robert S. Fudge: Imaginace a na vědě založené estetické oceňování nescénické přírody 

 

 Robert Stephen Fudge se v textu „Imaginace a na vědě založené estetické oceňování 

nescénické přírody“27 snaží spojit environmentální kognitivisitický a Bradyin alternativní model ve 

fungující model estetického oceňování přírody. Zvláštní pozornost věnuje opomíjené nescénické 

přírodě, na níž ukazuje, jak se dva zdánlivě vylučující se modely mohou doplňovat, společně fungovat 

a rozvíjet estetické oceňování běžně opomíjené části přírody. Fudgův text je členěn do pěti částí: 

v první části odpovídá na otázku, proč je estetické oceňování nescénické přírody důležité. Druhá část 

je věnována představení plodného vědeckého přístupu k estetickému oceňování přírody. Ve třetí 

části Fudge připomíná Bradyinu kritiku vědeckého přístupu a ve čtvrté části kritizuje a reviduje 

Bradyin alternativní model založený na imaginativních a percepčních schopnostech recipienta. Pátá 

část textu je věnována Fudgeho odpovědím na Bradyinu kritiku vědeckého přístupu, čímž před 

čtenářem vyvstává Fudgeho model jakožto amalgám na vědě založeného přístupu k estetickému 

oceňování přírody a Bradyina alternativního modelu estetického oceňování přírody. 

 Fudge hned v první části textu vysvětluje, že přemíra estetického oceňování scénické přírody 

vede k opomíjení přírody nescénické, což má dalekosáhlé ekologické důsledky. Některé nescénické 

přírodní objekty (blechy, mouchy, komáry, plži, červy) považujeme za nechutné, odporné či 

nebezpečné, což je zčásti zapříčiněno společenskými konvencemi a výchovou. Společenské konvence 

a výchova ovlivňují naše estetické oceňování nescénické přírody. To je důležité proto, že může 

ovlivnit to, jak s nescénickou přírodou zacházíme. To jak se chováme k přírodě, je podle Fudge 

ovlivněno tím, zda jsme schopni nahlédnout „vnitřní krásu“ přírody jakožto dynamického systému, 

v němž jedna část přírody ovlivňuje jinou část přírody.28 Za prostředek rozvoje a zvýšení estetického 
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oceňování nescénických částí přírody považuje autor imaginaci doprovázenou odbornými znalostmi o 

vnímaném objektu. 

 Fudge odmítá, že by všechny nescénické přírodní objekty, které nejsou na první pohled 

(scénicky) krásné, postrádaly estetickou hodnotu. Tyto přírodní objekty jsou často jen nudnější než 

scénické přírodní objekty. Autor kritizuje náš zvyk vnímat a následně oceňovat přírodu scénicky, tedy 

jakožto statický obraz. Fudgova kritika scénického oceňování přírody zřejmě vychází z Carlsonovy 

kritiky krajinného modelu, kterou předkládá ve studii „Oceňování a přírodní environment“29. Carlson 

kritizuje krajinný model estetického oceňování přírody, neboť je vázán ke krajinomalbě jako 

k paradigmatickému uměleckému objektu, který dosáhl svého vrcholu v 18. století. Tento způsob 

oceňování Carlson kritizuje, protože na objekt přírody nahlížíme jako na nesoběstačný a 

dvojrozměrný objekt. Díváme se na krajinu jako na krajinomalbu a zaměřujeme se pouze na vztahy a 

vzdálenosti, které spadají do této modality typu vidění.30 Takový způsob oceňování není podle 

Carlsona ohleduplný vůči environmentu. Podle Fudge je pro vhodné estetické oceňování přírodních 

objektů, včetně nescénických, důležitá znalost toho, jakou roli hraje vnímaný přírodní objekt v celém 

ekosystému, jak se jednotlivé části přírody ovlivňují, potažmo jak interakce jednotlivých přírodních 

systémů ovlivňují celek (např. jak hnijící rostliny ovlivňují fungování bažiny). Odborné znalosti o 

daném přírodním objektu a chápání přírody jakožto dynamického systému vzájemně se ovlivňujících 

vztahů nám proto pomohou poznat a ocenit estetické vlastnosti nescénických přírodních objektů.31 

Jestliže nám však fungování přírody umožňuje odhalit skryté estetické vlastnosti daného objektu, 

opravdu oceňujeme objekt pro něj samotný? Neoceňujeme ho spíš pro jeho praktické fungování a 

ekologický přínos? Aby se Fudge vyhnul nebezpečí splynutí vědecké a estetické hodnoty, rozlišuje 

mezi estetickým a vědeckým oceňováním. 

Estetické oceňování je charakteristické distancí, vypojením z osobních zájmů (detachment) a 

libostí plynoucí z vnímaných vlastností. Naproti tomu nutnou součástí vědeckého oceňování není ona 

libost a distance. Při popisování vědeckého ocenění nějakého objektu hovoříme nikoliv o libosti 

plynoucí z pozorování objektu, ale spíše o porozumění nějakému procesu.32 Aby čtenář lépe pochopil 

Fudgův požadavek na disponování znalostmi, vytváří autor analogii mezi hudbou a vědou. 

Představuje je jakožto systémy, jejichž krása závisí na uspořádání jejich součástí. Podle Fudge závisí 

krása systému částečně na jeho jednotě a ucelenosti. Abychom dokázali ocenit jednotu a ucelenost 

systému, musíme pochopit, jak se jednotlivé části systému ovlivňují, a právě věda nás učí o 
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systémových vztazích (nejen v přírodě, ale i v hudbě). Tento analogie slouží i pro snadnější rozlišení 

estetických a esteticky relevantních vlastností. Esteticky relevantní vlastnosti jsou vlastnosti objektu, 

na jejichž základě přírodní objekt disponuje estetickými vlastnostmi. Esteticky relevantní vlastnosti 

bychom mohli přeneseně chápat jako nonestetické vlastnosti, na jejichž základě emergují estetické 

vlastnosti. Pro malbu jsou esteticky relevantními vlastnostmi tahy štětce. V případě přírody závisí 

emergence jejích estetických vlastností, jednoty a ucelenosti, na jejích esteticky relevantních 

vlastnostech, na její systémové schopnosti seberegulace a sebe-udržení.33 Fudge vyzdvihuje 

důležitost vědy v estetickém oceňování nescénické přírody, protože věda umožňuje pochopit, jak 

každá část ekosystému pomáhá zachovávat jednotu celého systému. Věda, odborná znalost, umisťuje 

objekt do jeho původního specifického kontextu, v němž je třeba ho vnímat a kontextualizovat. 

Pomáhá také tento kontext vyplnit vztahy s jinými objekty a rozšířit ho, čímž recipientovi usnadňuje 

odhalení esteticky relevantních vlastností, které zakládají estetické vlastnosti. 

 Ve třetí části Fudge připomíná Bradyiny čtyři námitky proti vědeckému přístupu: první se 

týkala toho, jaký druh znalosti potřebujeme k vhodnému estetickému ocenění. Ve druhém případě 

Brady namítala, že je divné považovat vědeckou znalost za esenciální pro estetické oceňování 

přírody, protože percepční vlastnosti přírodních objektů můžeme recipovat a oceňovat i bez toho 

aniž bychom disponovali odbornou znalostí těchto objektů. Načež Fudge namítá, že v případě 

nescénických přírodních objektů není tak jednoduché překonat estetickou nelibost a jednoduše 

pozitivně oceňovat tyto objekty bez znalostní báze. Třetí Bradyina obava se týkala nerozlišitelnosti 

vědecké a estetické hodnoty a čtvrtá se týkala zainteresovanosti vědeckého zkoumání, respektive 

schopnosti odborné znalosti odklánět naši pozornost od vlastností vnímaného objektu.  

Čtvrtá část Fudgova textu se soustředí na kritiku Bradyiných čtyř imaginativních modů a 

vodítek usměrňujících imaginaci recipienta. Fudge uvažuje o samotné imaginaci spíše v negativních 

termínech a tvrdí, že výkon imaginace může vést k ignorování percepčních vlastností přírodního 

objektu. Autor je kritický především k nezainteresovanosti a schopnosti představovat si dobře, 

protože nezainteresovanost nebrání recipientovi tomu, aby si objekt představoval v nevhodném 

hodnotícím imaginativním kontextu. Schopnost představovat si dobře je Fudgemu naprosto nejasná, 

neboť Bradyino upřesnění postrádá obsah i ilustrační příklady. Dále se autor vymezuje především 

vůči pojetí průzkumné a projektivní imaginace, protože Brady neurčuje podmínky, za nichž tyto mody 

imaginace zlepší a za nichž naopak zhorší estetické oceňování přírody. Podle Fudge nás podněcují 

vnímat přírodní objekty takové, jaké nejsou a vyvolávají v recipientovi pocit, že si přírodní objekty 

samy o sobě nezaslouží stát se předměty estetického oceňování, což podrývá Fudgeho ekologický 
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akcent34. Naproti tomu rozšiřující imaginace umisťuje objekt do dynamického imaginativního 

kontextu a není tedy v rozporu s vědeckým přístupem k estetickému oceňování, stejně jako objevná 

imaginace. Díky té odhalujeme estetickou pravdu, kterou si Fudge vysvětluje jako empirickou, 

fundamentální pravdou o našem světě. Ve výkonu objevné imaginace se manifestuje schopnost 

imaginace uvést nás do spojení se vznešenem, pocitem hloubky a respektu. Podle Fudge 

předpokládají všechny příklady, které Brady v souvislosti s různými mody imaginace předkládá, 

informované kontexty – jsou to tedy příklady toho, jak odborná znalost spolu s výkonem imaginace 

zlepšují estetické oceňování přírody. Autor proto navrhuje odbornou znalost jakožto bázi imaginace, 

která ji směřuje k vlastnostem objektu a umísťuje objekt do vhodného imaginativního kontextu, jenž 

nabízí nové možnosti oceňování těch vlastností objektu, jež jsme předtím mohli přehlédnout.35 

Odborná znalost nám říká, jaký je vnímavý přírodní objekt sám o sobě a díky výkonu imaginace si 

recipient dovede například představit dynamický přírodní proces, který zformoval objekt do podoby, 

v jaké jej nyní vidíme před sebou. 

 V poslední páté částí odpovídá Fudge na, ve třetí části textu nastíněné, Bradyiny námitky vůči 

kognitivistickému modelu estetického oceňování přírody, čímž specifikuje fungování svého vlastního 

modelu založeného na součinnosti imaginativního a kognitivního modelu estetického oceňování 

přírody. V odpovědi na Bradyinu první námitku vůči typu znalosti, který je potřebný pro ukotvení 

estetického oceňování ve vědě, využívá Fudge analogii mezi hudbou a vědou. Znalost hudební 

kompozice a hudební teorie prohlubuje estetické oceňování hudby, protože je pro estetické 

oceňování důležitá natolik, nakolik nám pomáhá vnímat a nacházet zalíbení ve vlastnostech objektu, 

které bychom jinak mohli přehlédnout. Čím víc znalostí si osvojíme, tím více perspektiv nahlížení na 

objekt a nových způsobů estetického oceňování vznikne.36 Na druhou otázku, zda je odborná znalost 

opravdu nezbytná pro estetické oceňování, odpovídá Fudge záporně. Souhlasí s Brady, že ačkoliv není 

odborná znalost esenciální pro estetické oceňování, tak má potenciál jej zdokonalit a zvýšit. Estetické 

oceňování při absenci odborných znalostí může být, podle Fudge, zavádějící a nemusí být tak bohaté 

jako s nimi.37 Zároveň připomíná, že u nescénických přírodních objektů hraje odborná znalost 

v součinnosti s imaginací ještě větší roli, protože tyto objekty disponují estetickými vlastnostmi, které 

si bez znalostí neuvědomíme. Dále autor odpovídá na Bradyinu námitku směřující k nerozlišitelnosti 

vědecké a estetické hodnoty při na vědě založeném estetickém oceňování přírody. 

Pro Fudge spočívá rozdíl mezi vědeckým a estetickým oceňováním v jejich (ne)zainteresované 

povaze a účelu takového oceňování. Zatímco vědecky oceňujeme objekt proto, že takové oceňování 
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obohacuje naše znalosti nebo pro nás má praktické využití, esteticky oceňujeme objekt na základě 

určité zkušenosti recipování nebo kontemplování.38 Zatímco Brady se bojí nerozlišitelnosti věděcké a 

estetické hodnoty v procesu rozhodování ekologů a nahlížení na estetickou hodnotu jako něčeho 

zcela subjektivního a arbitrárního, Fudge vnímá tyto hodnoty jako zcela odlišné. Na čtvrtou Bradyinu 

námitku týkající se instrumentální povahy vědeckého hodnocení, potažmo odborné znalosti, 

odpovídá Fudge vysvětlením dvojího významu slova „instrumentální“. Odborná znalost může být 

instrumentální v tom smyslu, že je využitelná pro osobní zájmy a podle Fudge právě takto chápe 

Brady instrumentalitu odborné znalosti, přičemž ztrácí ze zřetele druhý význam tohoto slova. 

Odborná znalost totiž může být instrumentální ve smyslu nápomocná – může nám pomoci naučit se, 

jak je přítomnost určitého přírodního druhu v ekosystému prospěšná pro zdraví celého systému. 

Tudíž odborná znalost objektu neodklání naši pozornost od jeho vlastností, ale naopak nám pomáhá 

chápat a oceňovat prospěšnost objektu pro celý systém. Fudge zpochybňuje i Bradyin požadavek 

estetického oceňování zbaveného intelektuálních zájmů a tvrdí, že přemýšlení a vnímání jsou dvě 

spojené činnosti. Bez odborné znalosti objektu bychom nebyli schopni daný objekt znovu 

konceptualizovat a poté jej vnímat novým způsobem, který nám odhalí vlastnosti objektu, které 

zůstaly předtím nepovšimnuty.39 

 V závěru Fudge znovu opakuje, v čem je spojení kognitivního a imaginativního modelu 

přínosné: umožňuje nám totiž esteticky oceňovat i nescénické součásti přírody. Odborná znalost se 

stává esteticky důležitou, když pomáhá recipientovi situovat objekt do vhodného kontextu, když 

odhaluje vztahy mezi jednotlivými částmi systému, čímž recipientovi umožňuje pochopit, jak mezi 

sebou jednotlivé přírodní objekty fungují a jak přispívají ke stálosti a ucelenosti přírody jakožto 

systému. Imaginace je nápomocná v tom, že recipientovi umožňuje představit si, jak funguje 

ekosystém jakožto stálý a přetrvávající systém, a tím poskytuje nové možnosti estetického oceňování 

i tam, kde předtím nebyli možné (například u nescénické přírody). Součinnost imaginativních a 

kognitivních schopností jedince tak umožňuje ocenění přírodního objektu jako součásti ekosystému. 

 Robert S. Fudge se pokouší o amalgám Bradyina imaginativního modelu a Carlsonova 

vědeckého modelu estetického oceňování přírody. Fudgovou motivací k vytvoření takového modelu 

je ochrana a péče o environment. Proto se Fudge snaží zjistit, jakým způsobem poznat a ocenit 

estetické vlastnosti těch částí přírody, které nejsou scénicky krásné. V tom by recipientovi měla 

pomoci odborná znalost objektu, tedy znalost toho jaký je přirozený pojmový a percepční rámec, 

v němž máme o objektu uvažovat. Důraz na odbornost takové znalosti u Fudge kolísá: na jedné 

straně stačí vědět, že přirozeným místem výskytu pavouka není vana, ale pavučina a na druhé straně 
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je potřeba vědět, jakou roli hraje pavouk v celém ekosystému. Z této druhé strany se zdá Fudgův 

důraz na odbornost znalosti omezovat estetickou zkušenost. O tom svědčí i uvažování o přírodě jako 

o systému, jejíž krása spočívá v jednotě systému, její struktuře a interakcí jednotlivých částí. Opravdu 

Fudge omezuje šíři estetických hodnot přírody jen na krásu? A nelze vnímat jednotlivý objekt 

jednoduše jako krásný aniž bychom jej nutně vnímali s ohledem na kontext, v němž se běžně 

vyskytuje?  

Naproti tomu přístup Emily Brady je mnohem otevřenější různorodým estetickým 

zkušenostem, ať už recipient disponuje znalostí či nikoliv. Brady neomezuje estetickou zkušenost na 

zakoušení krásna, ani na zakoušení objektu s ohledem na celý systém přírody. Brady nabízí 

imaginativní zapojení jako alternativu vědeckého přístupu a nabízí dva aspekty, které by měly řídit 

každou imaginativní zkušenost. I Brady, stejně jako Fudge, zmiňuje důležitost vhodného hodnotícího 

kontextu. Ten je zajištěn jednotlivými imaginativními mody založenými na spojení percepce a 

imaginace, které však Brady dostatečně nevysvětluje. Slabinou Bradyina přístupu jsou i pojmy 

schopnost představovat si dobře, které chápe jako jedno z kritérií pro rozlišení vhodných a 

nevhodných představ a pojem estetická pravda, který spojuje s výkonem objevné imaginace. Tyto 

pojmy kritizuje vedle Roberta S. Fudge i Marcia M. Eatonová. 

 

1.3 Marcia M. Eatonová: Fakta a fikce v estetickém oceňování přírody 

 

 Jedním z cílů Marcii Muelder Eatonové je v textu „Fakta a fikce v estetickém oceňování 

přírody“40 představit model estetického oceňování přírody ústící v takovou estetickou responzi, která 

povede ke snaze chránit a udržovat environment. Autorka si připravuje půdu pro představení svého 

modelu poukázáním na způsob, jakým kulturní a umělecký kontext, v němž jsme jako lidské bytosti 

zasazeni, ovlivňuje naše estetické oceňování přírody a to, jak s ní zacházíme. Pozadím, na němž Eaton 

uvažuje o modelu složeného z části z imaginativního a z části z kognitivního modelu estetického 

oceňování přírody, je myšlenka pozitivní estetiky jakožto cesty k udržitelnému environmentu. 

 Eaton vychází z předpokladu, že pozitivní estetická responze na přírodní objekt vede 

k šetrnému zacházení s přírodou, a proto považuje za důležité naučit generovat takové estetické 

responze, které povedou k takové péči o environment, jejímž výsledkem bude udržitelnost a ochrana 

přírody. Eaton si všímá přenosu diskuze o základu estetického oceňování do estetiky, popisuje 

základní myšlenky, na nichž je založen kognitivní model Allena Carlsona a následně reaguje na jednu 

z Bradyiných výtek vůči Carlsonovi, který, podle Brady, nepřičítá imaginaci v estetické zkušenosti 
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přírody naprosto žádný význam. Imaginace a fikce, podle Eatonové, hrají významnou roli ve 

formování našeho vnímání a chápání přírody. Fikce, tedy například mýty a legendy, nepřímo formuje 

naše postoje k přírodě a k životu. Pojem fikce chápe Eatonová dvojím způsobem: fikcí v úzkém slova 

smyslu míní uměleckou formu41, fikcí v širokém slova smyslu míní soubor objektů vytvořených 

imaginací a vyžadujících výkon imaginace42. 

Obecně však pojímá fikci jako zvláštní poddruh imaginace. Eatonová rekapituluje především 

kantovské charakteristiky Bradyina imaginativního modelu a poukazuje na podobnost Bradyina a 

Carlsonova uvažování. Oba zastávají názor, že oceňování uměleckého díla a oceňování přírodního 

objektu je odlišné. Umělecké dílo oceňujeme vždy s ohledem na umělecký kontext, v němž se dílo 

nachází. Umělecký kontext řídí naši pozornost a imaginaci. V přírodě však takové vodítko v podobě 

uměleckého kontextu či autora postrádáme a Brady se, podle Eatonové, nevyjadřuje k problematice 

kontextu dostatečně. Neuvádí totiž, zda kontext, v němž máme o přírodním objektu uvažovat, 

v přírodě neexistuje nebo zda je jen nedůležitý. Eatonová souhlasí s Brady v tom, že k ocenění 

proměnlivosti přírody je nezbytná imaginace. Abychom si však dokázali představit, jak vypadal les 

před požárem a jak bude vypadat za pět let, musí být tato imaginace informovaná. 

 Eatonová dále reflektuje ve filozofickém diskurzu rostoucí pozornost k tomu, co nazývá 

kontextuálním aspektem zkušenosti přírody. Jedná se o určité pohroužení, zapojení do přírody, které 

je mnohem intenzivnější než v případě umění, protože člověk je součástí přírody, pohybuje se v ní. 

Bradyiny čtyři imaginativní mody považuje Eatonová za způsoby, jimiž toto zapojení člověka v přírodě 

podněcuje imaginaci. Přiznává, že imaginace hraje v estetickém oceňování přírody mnoho pozitivních 

rolí, z nichž jednou je i to, že umožnuje objevovat nové metafory, jimiž konceptualizujeme přírodu a 

které utváří naše postoje k přírodě. Způsob, jakým uchopujeme objekty a vnímáme je, je dán jejich 

pojmenováním. Tyto metafory často přebíráme z fikce, z literárních děl a z ostatních druhů umění. 

Často kategorizujeme v termínech světla a tmy, slunce a měsíce, jdeme ke dnu, směřujeme ke 

hvězdám, dostáváme se ke kořenům problému a podobně. Imaginativní rozvíjení nových metafor 

nám umožňuje vyjít z běžných stereotypů, kategorizací, způsobů myšlení43 a nahlížet na přírodu 

z nových perspektiv. 

Značná část textu je věnována kritice jednotlivých pojmů a příkladů, které Brady v textu 

„Imaginace a estetické oceňování přírody“44 používá. První Eatonové výtka směřuje k nepřesnosti 

vymezení pojmu „estetická pravda“ a také k absenci příkladů. Eatonová uvažuje o existenci opačného 
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případu, estetické lži. S tím související druhá výtka se týká Bradyina rozlišení vhodných a nevhodných 

imaginativních responzích. Eatonová dedukuje, že estetická lež by mohla být zapříčiněna nevhodnou 

imaginativní responzí. Brady považuje za nevhodnou sebestřednou, sobeckou, imaginativní responzi. 

Naproti tomu vhodná responze je důsledkem schopnosti představovat si dobře, která se stává terčem 

nejen Eatonové kritiky. Ač Brady uvádí, že se jedná o schopnost hledat a postřehnout v přírodě 

estetický potenciál a zamezit nevhodné imaginativní responzi. Eatonová zpochybňuje, že by se tato 

schopnost jakkoliv projevovala v Bradyině příkladech. Opravdu je vhodnou responzí na malé bílé 

jehně úvaha o nevinnosti? Nebo při oceňování kůry stromu, je vhodnou imaginativní responzí 

představovat si kůru stromu jako vrásky staříka? Vyhýbají se tyto responze naivitě a povrchnosti? 

Podle Eatonové nelze tyto otázky zodpovědět bez opory v Carlsonově kognitivním modelu. 

Samotný pojem představovat si dobře nedává smysl bez znalostního podkladu. Pokud člověk nezná 

objekt oceňování jako takový a nezná ani kontext, v němž se objekt nachází v rámci fungování 

přírody, jeho imaginativní responze nemusí být přiměřená. Znalost nejenže prohlubuje imaginativní 

zkušenost, ale také by ji měla řídit, pokud chceme vytvořit a zachovat udržitelné environmenty. 

Eatonová ukazuje na příkladu děje knihy „Bambi“ od Felixe Saltena, jak může nevázaná imaginace a 

od ní se odvíjející imaginativní responze, řízená fikčními výtvory, vést ke škodlivému jednání vůči 

přírodě. Felix Salten vyobrazil koloucha jakožto nevinné, ušlechtilé stvoření, které s ostatními zvířaty 

nebojuje o jídlo. A protože často inklinujeme k responzím, k nimž nás fikční případ vede, fikce 

zapříčiňuje neschopnost mnoha lidí vnímat koloucha v pojmech, které jsou mu jako přírodnímu 

objektu vlastní a nikoliv v pojmech, které jsou vlastní fikční postavě Bambiho. Ještě těžší je responze 

na koloucha odvíjející se od role, kterou jako přírodní druh hraje v celém ekosystému. Eatonová 

ukazuje, jak díky tomuto příběhu a neadekvátním responzím, došlo v USA k vzestupu populace 

kolouchů, což mělo za následek pokles populace některých zpěvných ptáků a druhů stromů – 

kolouchové se stali škodnou.  

Ve fikci se často setkáváme s tendencí sentimentalizovat nebo démonizovat vyobrazený 

objekt, což má za následek naše mylné imaginativní responze a chybné chápání objektu. Dalším 

příkladem takového chybného chápání přírodního objektu je neschopnost některých lidí esteticky 

ocenit mokřady. Jsou totiž ve fikce často vyobrazovány jako fádní bažiny obývané různými druhy 

slizkých netvorů a zrůd. Přesto Eatonová věří, že fikce jako zdroj potenciálních imaginativních 

responzí může hrát v estetickém oceňování přírody a v rozvoji udržitelných environmentů pozitivní 

roli, pokud bude založena, zmírněna a řízena znalostmi ekologie. 

Dále autorka přechází k formulování pozitivní role imaginativní zkušenosti v estetickém 

oceňování přírody. Vzlety imaginace recipienta jsou důležitým faktorem v prvním stádiu ohledávání 

neznámé krajiny, v němž se rozhodujeme, zda krajinu prozkoumáme či nikoliv. Pokud se rozhodneme 

zůstat a zkoumat, je druhým krokem shromažďování informací. Nakonec se rozhodujeme, zda 
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zůstaneme déle nebo půjdeme dál. Rozvíjení imaginace je důležité u lidí, kteří jsou schopni si 

představit nové a lepší způsoby utváření a ochrany environmentu. Tito lidé mohou díky výkonu 

imaginace vytvářet nové metafory, jimiž budeme přírodu konceptualizovat, což nám umožní vidět 

přírodu z nových úhlů pohledů a vytvořit efektivnější řídící strategie ochrany přírody. Disponování 

znalostmi o daném přírodním objektu nám usnadní vidět hodnotu tohoto objektu, i když se bude 

jednat o objekt na první pohled nezajímavý, například mokřady či zpustošená místa. Informace o 

konkrétním objektu, o jeho fungování a jeho roli v ekosystému, by měly podněcovat imaginativní 

obrazy, které by nám pomohly s daným přírodním objektem náležitě zacházet a jednat tak v zájmu 

ochrany celých environmentů a ekosystémů. Jen na základě znalostí, které budou podněcovat 

vhodné imaginativní responze, lze rozvíjet udržitelnou praxi ochrany přírody a vytvořit zákony fikce. 

Eatonová požaduje takové zákony, v nichž bude fikce zbavena možnosti chybně démonizovat nebo 

sentimentalizovat jednotlivé přírodní objekty a tak zapříčiňovat chybná chápání těchto objektů. 

Příběh o Bambi by měl být vyvážen chápáním vztahu mezi vzrůstající populací kolouchů a snižující se 

populací zpěvných ptáků. 

 V poslední části textu Eatonová nepřímo odpovídá na kritiku, kterou Brady vznáší vůči 

kognitivnímu modelu estetického oceňování přírody. Eatonová nepokládá estetický zájem za zájem 

oddělený od ostatních lidských zájmů, a proto nechápe, proč by oceňování založené na znalostech 

mělo odklánět estetickou pozornost. Naopak ji zvyšuje. Eatonová nepovažuje kontemplaci 

estetického objektu za činnost, u které bychom stabilně setrvávali, protože se neustále dynamicky 

pohybujeme mezi kontemplací objektu a přemýšlením o jiných věcech. S tím souvisí i Eatonové 

poznámka, že chápání (seeing) je esenciální estetické zkušenosti. Eatonová spojuje estetické 

oceňování přírody s analytickou myšlenkou jazyka jako jednoho ze způsobů, jimiž uchopujeme svět. 

Pojmenování objektu ovlivňuje způsob, jakým ho vnímáme, jak jej mentálně uchopujeme a tedy 

může vést ke snazšímu pochopení a náležitému estetickému ocenění objektu. V odpovědi na 

Bradyinu další námitku týkající se nerozlišitelnosti vědecké a estetické hodnoty, nabízí Eaton dvojí 

výklad pojmu „estetický“. Přídavné jméno „estetický“ jí denotuje pozornost k vnitřním vlastnostem 

objektů nebo událostí, které jsou v rámci určité kultury hodny naší pozornosti. Proto zkušenost řízená 

znalostmi bude estetická tehdy, když bude znalost objektu řídit percepci a reflexi jeho vnitřních 

vlastností. Eatonová viditelně oslabuje autonomii estetické hodnoty, když nepokládá za důležité 

vymezit jí specifické místo mezi ostatními hodnotami a to z toho důvodu, že zřídkakdy oceňujeme 

objekt čistě esteticky. Stejně tak jako vzácně oceňujeme objekt či situaci pouze eticky, pouze 

nábožensky nebo pouze vědecky. 

 

Tato kapitola si kladla za cíl představit studii Emily Brady, Roberta Fudge a Marcii Muelder 

Eatonové  a nyní přejde k jejich komparaci. Je zřejmé, že všechny tři výše probírané studie se od sebe 
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liší svým záměrem, jímž je v případě Bradyina textu kritika Carlsonova pozitivního modelu estetického 

oceňování, a v případě studií Fudge a Eatonové je záměrem jeho obhajoba. Všechny tři texty spojuje 

snaha včlenit do ideálního modelu estetického oceňování přírody imaginaci, přičemž tento podnět 

prvotně přichází od Emily Brady. Na její studii a způsob, jakým zapojuje imaginaci do modelu 

estetického oceňování přírody, následně reagují Fudge a Eatonová. U obou těchto autorů lze najít 

několik shodných kritických poznámek k Bradyině modelu estetického oceňování a také k pojmům, 

které spojuje s jednotlivými imaginativními mody. Na jedné straně směřuje Fudgova a Eatonové 

kritika k Bradyiným námitkám vůči na vědě založenému modelu estetického oceňování přírody, na 

straně druhé směřuje jejich kritika k Bradyině modelu estetického oceňování založeného na 

součinnosti percepce a imaginace.  

Fudge i Eatonová shledávají Bradyiny výtky vůči na vědě založenému modelu estetického 

oceňování přírody za plané. Fudge a Eatonová zdůrazňují důležitost znalostí jakožto základu 

estetického oceňování přírody, přičemž Eatonová je v tomto ohledu důraznější, neboť estetické 

oceňování bez znalostního podkladu považuje za zcela mylné a nebezpečné. Fudge je v důrazu na 

důležitost vědeckých deskripcí mírnější, protože podle něj nejsou zásadní pro estetické oceňování, 

ale mohou jej učinit bohatší a komplexnější. Ani Emily Brady, přestože svůj model považuje za 

kantovský, nevylučuje znalosti ze svého modelu estetického oceňování, i když se to tak v kritických 

poznámkách Fudge a Eatonové může jevit. Brady přiznává, že znalosti mohou zlepšit estetické 

ocenění daného objektu jakožto pozadí estetické responze, nicméně nepovažuje je za esenciální pro 

estetické oceňování přírody, neboť by se mohly stát estetická a vědecká hodnota nerozlišitelné při 

estetickém oceňování. Reakce na tuto Bradyinu výtku, vůči pozitivnímu modelu estetického 

oceňování, se u Eatonové a Fudge liší. Fudge se splynutí estetické a vědecké hodnoty nebojí, neboť 

považuje estetické oceňování a vědecké oceňování za dva odlišné druhy oceňování, které se liší 

responzí i výslednou hodnotou. Naproti tomu Eatonová nepovažuje jakékoliv oceňování za čisté 

v tom smyslu, že málokdy oceňujeme něco jen esteticky nebo jen vědecky. Většina oceňování je, 

podle Eatonové, směsicí několika druhů oceňování. Z toho důvodu nevidí Eatonová důvod vymezovat 

estetické hodnotě vlastní, specifické místo mezi ostatními hodnotami, čímž znatelně oslabuje 

autonomii estetické hodnoty. Fudge i Eatonová mají dále společný názor na to, že využití odborných 

znalostí při estetickém oceňování spíše zvýší, než sníží, recipientovu pozornost k estetickým kvalitám 

objektu. Naproti tomu se Brady bojí toho, že odborné znalosti mohou bránit pozornosti k percepčním 

kvalitám a odklánět estetickou pozornost. Bradyina obava z odborných znalostí může vycházet 

z toho, že považuje svůj model za kantovský a estetické oceňování chápe jako svobodný 
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nezainteresovaný akt zbavený praktických a intelektuálních zájmů.45 Brady tedy odmítá vědecké 

znalosti jakožto nezbytný základ estetického oceňování, pravděpodobně proto, že znalosti vnáší do 

estetického oceňování pojem účelu a tím již estetický soud není čistým estetickým soudem.46  

Fudge a Eatonová shodně kritizují pojem „estetická pravda“ (aesthetic true), který Brady 

spojuje s výkonem objevné imaginace. Fudge cítí potřebu revidovat tento pojem a interpretovat jej 

jako empirickou pravdu, fundamentální fakt o světě, zatímco Eatonová zpochybňuje platnost tohoto 

pojmu a uvažuje o možném protikladu, kterým by byla estetická lež. Fudge i Eatonová zároveň 

kritizují Bradyin příklad imaginativní responze vedoucí k oné estetické pravdě. Oba tito autoři se 

pozastavují i nad Bradyinými kritérii pro rozlišení vhodných a nevhodných představ. Schopnost 

představovat si dobře podle obou autorů Brady dostatečně nevysvětluje a nezainteresovanost 

jakožto Brady nabízené kritérium nezabraní nevhodným imaginativním responzím. Fudge je 

k Bradyině imaginativnímu modelu kritičtější než Eatonová, neboť odmítá dva ze čtyř modů 

imaginace – průzkumný a projektivní. Domnívám se však, že kritika Fudge a Eatonové vůči Bradyině 

imaginativnímu modelu je částečně neoprávněná a je způsobena Braydyiným nedostatečným 

vysvětlením jednotlivých modů imaginace a výkonu imaginace v estetické zkušenosti přírody. 

V průběhu stopování role, jakou tito autoři přičítají imaginaci v estetické zkušenosti přírody, se 

pokusím některé Bradyiny poznámky o imaginaci interpretovat a rozvíjet za pomoci 

fenomenologických náhledů na imaginaci Edwarda S. Caseyho a rovněž s ohledem na kritické 

poznámky Fudge a Eatonové, aby jasněji vysvitla obhajitelnost Bradyina modelu. Aby však bylo 

možné nastínit obhajobu Bradyina modelu a přistoupit k tematizaci role, jakou autoři přičítají 

imaginaci v estetickém oceňování přírody, je nejdříve třeba vystopovat, jakým způsobem Brady, 

Fudge a Eatonová uvažují o imaginaci, jak ji definují a čím omezují její výkon. 

2. NAZÍRÁNÍ NA IMAGINACI VE VYBRANÝCH STUDIÍCH BRADY, FUDGE A EATONOVÉ 

 

 Jestliže se má tato práce zabývat otázkou po roli imaginace v estetickém oceňování přírody, 

je třeba vymezit, co se imaginací v této souvislosti rozumí, respektive jak definují imaginaci vybraní 

autoři. Samotné vymezení či definování imaginace je vzhledem k její efemérnosti a dvojakému 

charakteru (imaginativní zkušenost je lehce dostupná, ale těžko pojmově uchopitelná pro účely 

zkoumání) problematické. Mnoho pokusů vysvětlit nebo popsat imaginaci se ukázalo být 

nedostatečnými, neboť opomněly odlišit imaginaci od ostatních mentálních aktů nebo ji úmyslně pod 

jiné mentální akty podřazovaly. V historii byla imaginace jako lidská mohutnost podceňována i 
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přeceňována. Byla chápána jako zdroj kreativity, forma hry či jediný opravdový znak génia. 

Fenomenologie ve dvacátém století poukázala na nutnost vycházet při zkoumání imaginace jakožto 

imaginativní zkušenosti z nejednoznačnosti, která je imaginaci vlastní a nepohlížet na ni pouze jako 

na imaginativní akt, ale chápat ji jako jev, který dokáže mysli intuitivně zpřítomnit skutečnost. 

 Cílem této kapitoly je představit jednotlivá pojetí imaginace, která krystalizují z výše 

představených textů Emily Brady, Roberta S. Fudge a Marcii Muelder Eatonové. U každého 

vybraného autora se nejdříve zaměřím na definici či způsob, jakým autor určuje, co imaginací míní a 

poté se zaměřím na aspekty, které autoři zavádí za účelem omezení nevhodných imaginativních 

responzí. 

 

2.1 Emily Brady: Imaginace a estetické oceňování přírody 

2.1.1 Vymezení imaginace jako modalit představování si 

 Emily Brady je jediným z probíraných autorů, který ve svém textu explicitně definuje 

imaginaci. Nečiní tak v samotném textu, ale v poznámkovém aparátu. Zajímavé je, že autorka 

seznamuje čtenáře s tím, co přesně imaginací míní až ve druhé polovině samotného textu, poté, co 

tento pojem několikrát použila bez jakéhokoliv vysvětlení jeho významu. Hned v první části totiž 

Brady uvažuje o rozdílu mezi imaginativním ohledáním plátna na jedné straně v estetické zkušenosti 

uměleckého díla a na druhé straně v estetické zkušenosti přírodního objektu. Zároveň předestírá 

čtenáři svůj záměr nabídnout alternativní model estetického oceňování přírody řízený percepcí a 

imaginací. Pojem „imaginace“ nevysvětluje, stejně jako je tomu ve druhé části zasvěcené kritice 

Carlsonova vědeckého modelu estetického oceňování. V této části Brady poukazuje na imaginaci 

jakožto na lidskou schopnost, která umožňuje člověku nahlédnout svět z nových perspektiv47 – Brady 

tudíž poukazuje na jednu z rolí imaginace v lidském životě obecně, ale nevymezuje imaginaci jako 

takovou. Poté, co ve třetí části textu hovoří o percepčních a imaginativních schopnostech recipienta 

jako o základu estetického oceňování, zmíní další roli imaginace v estetickém oceňování přírody. Aby 

čtenáři přiblížila roli, jakou imaginace zastává v estetickém oceňování přírody, vypomáhá si citací 

Ronalda Hepburna, který poukazuje na schopnost imaginace: „měnit pružně pozornost z jednoho 

aspektu přírodního objektu na jeho další aspekt, měnit zaměření zblízka na zaměření z dálky, 

z detailu na celkovou atmosférickou mlhu nebo jas; schopnost překonat stereotypní a klišé způsoby 

vidění“48. V dalším paragrafu začne Brady traktovat tuto roli imaginace a až zde49, těsně před 
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představením různých způsobů, jakými se imaginace vztahuje k estetickému objektu, seznámí 

čtenáře v poznámce pod čarou s tím, co imaginací míní. Její použití termínu imaginace zahrnuje 

„celou řada funkcí imaginace, od schopností vizualizovat až po inventivnější funkce jako předstírání a 

různé možnosti představování si. Zahrnuji sem i ty schopnosti, které nezávisí na vizualizaci a 

udržování mentálních obrazů.“50 Brady si je tedy vědoma množství modalit, které imaginace má a 

nepodřazuje ji pod vnímání, ale chápe ji jako soubor autonomních mentálních aktů, jejichž 

různorodost demonstruje na příkladech čtyř imaginativních modů, tedy způsobů, jakými se imaginace 

vztahuje k estetickému objektu. Těm se práce věnuje ve čtvrté kapitole. 

 

2.1.2 Úzké sepjetí imaginace s percepcí 

Brady ukazuje imaginaci jako bytostně spjatou s percepcí. Percepční ohledávání předmětu je, 

podle Brady, v estetické zkušenosti vždy prvním krokem, od něhož se odvíjí výkon imaginace. Naše 

percepce je v estetické zkušenosti přírody řízena rozpoznáním smyslových kvalit objektu. Percepční 

úsilí, které musíme vyvinout s ohledem na rozpoznání těchto kvalit, závisí do velké míry na 

charakteru přírodního objektu. Brady zde naráží na Hepburnův pojem neohraničenosti přírodních 

objektů, kdy přírodním objektům schází pevný rámec charakteristický pro umělecká díla jako 

paradigmatické estetické objekty. Přírodním objektům je, podle Hepburna, vlastní méně stabilní, 

dynamický rámec a proto je estetický prožitek přírodního objektu dobrodružně otevřený, nestabilní a 

často nepředvídatelný51. Přírodní objekt jakožto vyvstání nahodilé jednotlivosti vyvolává hledačský 

neklid, nisus52, tendenci stabilněji uchopit přírodní objekt a znovu najít řád, pravidelnost, což jsou 

estetické kategorie, jejichž používání si osvojujeme díky umění. Právě o tomto charakteru objektu 

jakožto nesnadno uchopitelném, nestabilním a překvapivém mluví Emily Brady v souvislosti s úsilím, 

které musí naše percepce vyvinout pro uchopení objektu. 

Úzké sepjetí imaginace s percepcí, které Brady nevysvětluje, ale předpokládá jej, je dáno tím, 

že v estetické zkušenosti napínáme prvotně smyslově dané do imaginativní roviny. Dochází tak 

k imaginativnímu rozšíření percepce, kdy na imaginativní úrovni rozšiřujeme to, co nám je dáno na 

úrovni percepce. Edward Casey v monografii Imagining: A Phenomenological Study tvrdí, že při 

imaginativním ohledávání rozpracováváme různými způsoby smyslově dané do takové míry, že 
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percepční a imaginativní složka estetické zkušenosti přecházejí jedna do druhé a jsou nerozlišitelné. 

Přesto se v jakémkoliv momentu můžeme vrátit od představovaní si k vnímatelným smyslově daným 

vlastnostem objektu, které před sebou reálně vidíme53. Tento přechod od percepce k imaginaci, 

stejně jako od imaginace zpátky k percepci, pociťujeme jako přechod bezešvý: percepční a 

imaginativní aktivita jsou v estetické zkušenosti kontinuální. Percepce a imaginace se na počátku 

estetické zkušenosti stávají kontinuálními na základě obsahu – obsah imaginativní prezentace se 

odráží od obsahu percepce a na nejobecnější úrovni se imaginace a percepce překrývají. Kontinuita 

vnímaného a představovaného spočívá i ve skrytých a neskrytých složkách. Percepci je z povahy 

vlastní určitá částečnost, neúplnost, která plyne z ukotvení subjektu v aktuálním temporálně-

prostorovém poli. Skryté, smyslově ne-dané složky objekty, které jsou v percepci naznačené a 

implicitně přítomné, si může subjekt aktivně představit. Imaginace je v tomto smyslu doplňkem a 

prodloužením percepce, jejím nenuceným a přirozeným rozšířením, v němž je smyslově nepřítomné 

zahalené do zvláštní imaginativní podoby. Kontinuita mezi recipováním a představováním je patrná i 

v dynamickém vidění-jako, díky němuž si recipient může na základě projektivní funkce imaginace 

představit mnohačetné aspekty jedné a téže figury a odhalit tak nové interpretační rámce objektu.54 

 Je zřejmé, že když Brady pokládá percepci za bázi, na níž se odvíjí imaginativní zkušenost, 

předpokládá kontinuitu mezi percepcí a imaginací, ale nikde ji netematizuje a ani nevysvětluje, jak je 

možné ukotvit estetickou zkušenost přírody pouze v percepčních a imaginativních schopnostech a 

nikoliv v odborné znalosti. To je jeden z důvodů, proč se na Bradyin imaginativní model snáší kritika 

ze strany Fudge a Eatonové. Autorka si imaginativní rozvinutí smyslově daného uvědomuje, když 

tvrdí, že imaginace podněcuje různé pohledy a perspektivy, z nichž můžeme přírodní objekt vnímat.55 

Imaginace tak rozšiřuje a obohacuje estetické oceňování přírody. Přesto však je percepční aktivita 

v estetické zkušenosti primární, neboť poskytuje představám choreografii.56 Ač Brady tuto myšlenku 

nerozvádí, lze ji pochopit tak, že percepce dává představám určitý rámec, v němž se mohou 

pohybovat, a určuje jejich uspořádání v imaginativní zkušenosti. V tomto smyslu je estetické 

oceňování událost, v níž se sbíhají percepční kvality estetického objektu a imaginativní aktivita 

recipienta.57  

Ve čtvrté části textu, kde Brady představuje čtyři imaginativní mody, se však ukazuje 

nemožnost spoléhat se pouze na toto úzké sepjetí imaginace s percepcí při rozlišení vhodných a 

nevhodných imaginativních responzí na přírodní objekt. Ačkoliv může být imaginativní zkušenost 
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řízena pozorností k percepčním kvalitám objektu a znalostí toho, odkud objekt pochází, ukazuje se, že 

některé představy mohou být k percepčním kvalitám objekt vázané velice volně a mohou se stát 

nevhodnými proto, že jsou jednoduše irelevantní estetickému oceňování. Je tedy zřejmé, že 

imaginace a percepce v estetické zkušenosti nejsou stále kontinuálními, ale v určitém momentě 

dochází k jejich odpojení, k překročení smyslově daného. Z Bradyiny studie a z nutnosti nespoléhat se 

pouze na percepci při rozlišení vhodných a nevhodných imaginativních responzí na objekt je zřejmé, 

že Brady nepřímo předpokládá diskontinuity mezi imaginací a percepcí. Jako příklad nevhodné 

imaginativní responze Brady uvádí58 příklad zakoušení útesů Beachy Head na jižním pobřeží Anglie. 

Naše ohromení strmým srázem do moře může být zvýšeno vědomím skutečnosti, že se jedná o 

oblíbené místo sebevrahů. Vznešenost daného místa zvyšuje, podle Brady, představa skoku z útesu a 

strach někoho, kdo stojí nahoře. Tento sled představ by se stal irelevantním v momentě, kdy bychom 

si představili motivy vedoucí jedince k sebevraždě. V prvním případě předpokládá intenzivní estetická 

zkušenost znalost objektu, respektive různých kontextů, v němž můžeme o objektu uvažovat. I když 

to Brady nikdy nezmiňuje, tak to, co do příkladu vnáší jakožto představy volně vázané k objektu, jsou 

ve skutečnosti představy vyvolané zasazením subjektu do samotného imaginativního kontextu. 

Abychom si totiž dovedli představit, jaký strach zakouší člověk rozhodnutý skočit z útesu, musíme si 

v roli onoho člověka stojícího na vrcholu představit sebe. Podle tohoto příkladu by všechny 

imaginativní responze na vznešené přírodní objekty měly být vázány k percepčním kvalitám objektu 

jen velice volně. Přitom jsou to právě tyto kvality a vlastnosti objektu, které spouští onu imaginativní 

responzi. Nevhodné imaginativní responze, podle Brady, nejsou ty, které se neváží k vnímatelným 

vlastnostem objektu, ale ty, které jednoduše nejsou při estetickém oceňování důležité a zahrnují 

praktické zájmy59. Brady dále oslabuje sepjetí imaginace a percepce, když tvrdí, že vhodné 

imaginativní responze nemusí vznikat pouze na základě percepční pozornosti k vlastnostem objektu. 

Příkladem takové responze je, když při estetickém oceňování promítáme představu sebe sama do 

objektu a ztotožňujeme se s ním. Zakoušíme tak, jaké by to bylo být alpskou květinou přežívající 

v těžkých horských podmínkách. V tomto případě se však imaginativní responze odráží od znalostního 

základu. Pokud bychom nevěděli, jaké teploty a podmínky panují na horách, jak bychom si mohli 

představit sebe jakožto přírodní objekt v takovýchto podmínkách? Brady neuvádí, od čeho se odvíjí 

tato imaginativní responze, přesto je zřejmé, že se odvíjí od obecné znalosti. 

Otázkou však zůstává: jak si vysvětlit, že se při rozlišování vhodných a nevhodných 

imaginativních responzí nelze spoléhat pouze na sepjetí percepce a imaginace? Na jakém základě 

přestává být percepce a imaginace subjektu kontinuální? Edward Casey v monografii Imagining: A 
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Phenomenological Study odpovídá na tuto druhou otázku, když sleduje rozdíly, diskontinuity mezi 

imaginací a percepcí. Právě díky nim je umožněn rozvoj imaginativní zkušenosti. 

Casey popisuje první diskontinuitou jako vzájemnou výlučnost imaginace a percepce – 

jednoduše řečeno, nelze zároveň vnímat a představovat si stejný aspekt jedné a téže věci. Aby si 

recipient mohl představit knihovnu, vedle níž sedí, musí umožnit vynoření imaginativní prezentace – 

odvrátit od knihovny zrak nebo třeba zavřít oči. Ačkoliv si recipient může, podle Caseyho, představit 

určitý aspekt knihovny (například barevně seřazené knihy v knihovničce), když se na ni dívá, nemůže 

si v takovém okamžiku představit knihovnu jako celek. Stejně tak se liší modus přístupu, tedy 

způsobu jakým k objektu přistupujeme v imaginaci a v percepci. Při procházení určitým prostorem je 

při vnímání nutné pohybovat se souvisle, krok za krokem vyměřeným prostorem, abychom došli 

k určenému bodu. V imaginaci dochází k odstranění této nutnosti souvislého, kontinuálního pohybu s 

cílem překročení určité vzdálenosti a dosažení vymezeného bodu. Při percepční aktivitě se objekt 

nejdříve vynořuje zpovzdálí, poté se zvětšuje a v našem percepčním poli postupně zabírá čím dál větší 

místo, až jej nakonec zcela ovládne (pokud například jdeme k budově magistrátu, k budově se 

postupně blížíme, zvětšuje se a zabírá čím dál větší prostor v našem percepčním poli). Vnímaný 

objekt se pak stává důležitým činitelem rozhodujícím o dalším jednání recipienta (když dojdeme 

k budově, k jejím dveřím, většinou existenci budovy neignorujeme a rozhodujeme se, zda vstoupíme 

dovnitř nebo nikoli). Podle Caseyho jakékoliv jednání recipienta musí vzít v úvahu existenci objektu. 

Naproti tomu v imaginativní zkušenosti se velikost představované budovy mění nikoliv postupně, ale 

nestále, a pokud si objekt, budovu představujeme a přistupujeme k ní imaginativně jakožto k obsahu 

imaginativní prezentace, neovládne naše vědomí takovým způsobem a není imperativním pro naše 

vědomí.  Vždy totiž můžeme představu objektu zaplašit nebo ji změnit.  Stejně tak se liší způsob, 

jakým míjíme objekty na cestě k potenciálnímu cíli a jak přistupujeme k cíli. Liší se i vnější horizont a 

vnitřní horizont percepce a imaginace.60 Na základě těchto diskontinuit mezi percepcí a imaginací a 

nemožnosti spolehnout se při rozlišování vhodných a nevhodných imaginativních responzí na sepjetí 

imaginace s percepcí, představuje Brady nezainteresovanost představ a schopnost představovat si 

dobře jako dvě kritéria vhodné imaginativní responze. 

2.1.3 Nezainteresovanost a schopnost představovat si dobře jako omezení výkonu imaginace 

 Emily Brady připouští možnost nevhodných imaginativních responzí až ve druhé polovině 

textu poté, co čtenáři představila čtyři mody, jakými se imaginace vztahuje k objektu vnímání. Až ve 

čtvrté části, kde uvažuje o možných slabinách svého modelu estetického oceňování, se tedy objevuje 

kritické uvažování o imaginaci jako o zdroji nepředvídatelných a často nevhodných představ. Brady 

                                                           
60

 Srov. Casey, Edward. Imagining: A Phenomenological Study. Bloomington: Indiana University Press, 2000, s. 
160. 



24 
 

zde připouští, že ne všechny imaginativní responze jsou vhodné. Nevázaná imaginace může zapříčinit 

to, že subjekt bude zakoušet estetický objekt s ohledem na své vlastní zájmy a taková zkušenost 

přírodního objektu už nebude nezainteresovaná, tedy ve své podstatě estetická. Vlastním zájmem 

může být i snaha pocítit při zakoušení estetického objektu libost.61 Brady si uvědomuje, že ne všechny 

imaginativní responze jsou vhodné a proto se snaží pomocí dvou vodítek rozlišit představy, které se 

váží k objektu estetického oceňování od představ, které se k objektu neváží. Nástrojem rozlišení 

vhodných a nevhodných imaginativních responzí jsou princip nezainteresovanosti a schopnost 

představovat si dobře. Ta jsou podle Brady flexibilní natolik, aby vyhovovala různorodosti přírodních 

objektů a responzí na ně. Jsou jimi nezainteresovanost a schopnost představovat si dobře. 

 Nezainteresovanost, která je charakteristickým znakem estetického oceňování jakožto 

nepraktického a neinstrumentálního, redukuje nebezpečí nevhodných imaginativních responzí 

subjektu. Brady, chápajíc nezainteresovanost jako vypojení z praktických a vlastních zájmů subjektu, 

zdůrazňuje nutnost aktivního vypojení z praktických zájmů a vymezuje se proti představě pasivní 

estetické responze.62 Nezainteresovanost by měla být základem pro svobodnou hru imaginace a měla 

by zabraňovat jejím nevhodným vzletům, které by zapříčinily odklon recipientovi estetické 

pozornosti, tedy pozornosti k estetickým vlastnostem objektu. Jako příklad Brady uvádí estetické 

oceňování mořské scenérie: nezainteresovanost brání vzniku nevhodných představ o množství mušlí, 

které by subjekt mohl nasbírat, kdyby vlny nebyly tak velké. 

 Schopnost představovat si dobře omezuje vznik irelevantních představ a vyžaduje aktivní 

zapojení recipienta. Autorka ji chápe jako naučenou a praxí získanou schopnost, díky níž používáme 

imaginaci efektivně a v souladu s požadavky estetického objektu. Recipient, který si představuje 

dobře, by měl být schopen postřehnout estetický potenciál objektu, měl by mít smysl pro to, co 

hledat a také by měl vědět, kdy imaginaci přistřihnout křídla.63 Vědomí toho, kdy máme pomocí vůle 

přerušit sled nevhodných, plytkých, naivních a emocionálních imaginativních responzí, redukuje 

možnost nuzného estetického ocenění objektu.  

 

 Pro Emily Brady se tedy pod pojmem imaginace skrývají různé modality představování si, od 

vizualizace, přes audializaci až po komplexnější imaginativní zkušenosti zahrnující vizualizaci, 

audializaci a samotný představovaný subjekt. Autorka chápe imaginaci především jako schopnost 

vidět věci novým způsobem, z nové perspektivy, jichž imaginativní zkušenost nabízí nespočetně. 

Brady vnímá imaginaci především v pozitivních termínech, přesto si je vědoma nebezpečí vzniku 

plytkých a irelevantních představ, které by mohly estetické oceňování zakalit a vyvolat nevhodnou 
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estetickou responzi. Proto podmiňuje vznik vhodné imaginativní responze nezainteresovaností: 

výkon imaginace musí být při estetickém oceňování nezainteresovaný, což znamená, že se imaginace 

nenechává vést obvyklými vodítky, jimiž se recipient řídí, když jedná a vnímá zainteresovaně, tedy 

s ohledem na praktické a sobecké zájmy. Vhodná imaginativní responze se u Brady neodvíjí jen od 

nezainteresovanosti, ale také od schopnosti představovat si dobře, tedy vytvářet imaginativní 

responze efektivně, na základě praxí získané schopnosti. Brady však nikde ve své studii nevysvětluje, 

jakým způsobem by měla být imaginace trénována tak, aby se stávala efektivnější ve způsobu, jakým 

vytváří imaginativní responze na vnímané objekty. To však činí Robert S. Fudge v již probírané studii 

„Imaginace a na vědě založené estetické oceňování nescénické přírody“, které se bude věnovat 

následující část. Konkrétně se následující podkapitola zaměří na Fudgovo vymezení imaginace a 

odborné znalosti jako určité směrnice, která by měla řídit výkon imaginace. Na základě takovéhoto 

rozboru lépe vystoupí do popředí role, které Brady, Fudge a Eatonová ve svých modelech estetického 

oceňování přičítají imaginaci. 

 

2.2 Robert S. Fudge: Imaginace a na vědě založené estetické oceňování nescénické přírody 

2.2.1 Nejasné vymezení imaginace  

 Robert Stephen Fudge nikde ve svém textu „Imaginace a na vědě založené estetické 

oceňování nescénické přírody“64 nedefinuje imaginaci a ani čtenáři nijak nepřibližuje, co imaginací 

míní. Důsledkem této pojmové neurčitosti je to, že Fudge věnuje uvažování o roli samotné imaginace 

v estetickém oceňování velmi málo místa a činí tak velice fragmentárně. Explicitní poznámku o 

imaginaci najdeme hned v úvodu textu, kde Fudge nastiňuje čtenáři cíl, jímž je dokázat, že 

imaginativní model a kognitivní model estetického oceňování přírody se navzájem nevylučují, ale 

naopak mohou společně fungovat a doplňovat se. V první zmínce o imaginaci Fudge tvrdí, že 

„imaginace je nejúčinnější v tom, že nám pomáhá rozvíjet estetické oceňování nescénické přírody, 

právě tehdy, když využívá vědeckou znalost a je jí řízena.“65 Podruhé se autor explicitně zmiňuje o 

imaginaci až ve čtvrté části, v níž kritizuje Bradyin imaginativní model estetického oceňování přírody. 

Když vyjmenovává Bradyiny čtyři mody, jimiž se imaginace vztahuje k objektu, v poznámce pod 

čarou66 připomene Ronalda Hepburna jako autora, který se rovněž zabýval rolí imaginace 

v estetickém oceňování přírody. Fudge zde tvrdí, že Hepburnův popis metafyzické imaginace jakožto 

„vidění jako“ nebo „interpretování jako“ je mu ještě méně jasný než ten Bradyin. Navzdory tomu, že 
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Fudge uvažuje o roli imaginace v estetickém oceňování přírody a její možné součinnosti s na vědě 

založeným modelem estetického oceňování, nikde neurčuje, co imaginací chápe a proto se lze 

domnívat, že přebírá Bradyino vymezení imaginace jakožto souhrnného pojmu pro různé modality 

vnímání, od vizualizace přes představování si až po překročení vnímaného objektu k něčemu za ním.  

 

2.2.2 Odborná znalost jako omezení výkonu imaginace 

 Na rozdíl od Brady je Fudge vzhledem k výkonu imaginace v estetickém oceňování přírody 

mnohem kritičtější. Ač se v úvodu textu a s ohledem na jeho název zdá, že autor bude primárně 

tematizovat imaginaci, není tomu tak-mnohem víc místa ve Fudgově textu zabírá problematika 

kognitivního modelu. O roli imaginace v estetickém oceňování přírody uvažuje až ve čtvrté části, v níž 

hned zpočátku zpochybňuje přínos výkonu samotné imaginace při estetickém oceňování přírody a 

činí tak odkazem na Emily Brady a Arthura Schopenhauera. Fudge připomíná, že Brady upozorňuje na 

jednu z nejčastějších námitek vůči imaginativnímu modelu – imaginace může podrývat řádné 

estetické oceňování. A že Schopenhauer spojuje imaginaci se stavěním vzdušných zámků, se 

sobectvím a vrtochami jedince, které ho těší a klamou. Fudge vnímá výkon imaginace v estetickém 

oceňování jako nebezpečný, protože díky svázanosti s recipientovými praktickými, sobeckými zájmy a 

klamem, může imaginace odklánět jeho pozornost od estetických vlastností objektu.67 Je tedy zřejmé, 

že pokud má mít výkon imaginace pozitivní vliv na estetickou zkušenost, musí být omezen. 

Nezainteresovanost a schopnost představovat si dobře, kritéria rozlišení vhodných a 

nevhodných představ nabízená Emily Brady, však nejsou zárukou vhodné imaginativní responze. 

Nezainteresovanost našich představ o vnímaném objektu nám nezajistí to, že objekt budeme vnímat 

ve vhodném percepčním a pojmovém kontextu. Vhodným kontextem se zde rozumí objektu vlastní, 

přirozený rámec. Jako příklad slouží Fudgovi hudební předvedení orchestrální suity Planety od 

Gustava Holsta. Nezainteresovanost nezabrání naší imaginaci odbíhat k některým scénám ze Star 

Treku II, v němž se Holstova hudba často objevuje. A ačkoliv nejsou recipientovy představy o nás a 

nemají praktický charakter, jsou nevhodné, protože jej nutí vnímat objekt v nevhodném 

imaginativním, percepčním a pojmovém kontextu, což ovlivňuje estetické ocenění objektu. 

K přiblížení onoho vhodného, přirozeného kontextu poslouží i příklad s pavoukem: pokud 

bude recipient esteticky oceňovat pavouka lezoucího ve vaně, bude jeho estetické ocenění 

pravděpodobně nuzné. Vana totiž není přirozený rámec výskytu pavouka, není jeho přirozeným 

prostředím. Pokud ale bude esteticky oceňovat pavouka v pavučině, s ohledem na jeho přirozené 
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prostředí, pojmový a percepční rámec, v němž se vyskytuje, bude estetické oceňování 

pravděpodobně vyšší. 

To, co subjektu pomáhá umístit vnímaný objekt do jeho původního specifického kontextu, 

v němž ho má vnímat a konceptualizovat, je odborná znalost, tedy znalost toho, jak vnímaný objekt 

funguje v rámci přírody, jaká je jeho role v ekosystému a jak pomáhá zachovávat jednotu 

ekosystému. Odborná informace říká recipientovi něco o objektu samotném a také o praktických 

výhodách jeho fungování v přírodě. Podle Fudge může totiž pozornost k praktickým výhodám 

přírodního objektu a pozornost k jeho estetickým vlastnostem nejen koexistovat, ale uvědomění si 

přínosu přírodního objektu pro zdraví celého ekosystému pomáhá odhalit esteticky relevantní 

vlastnosti objektu, které zakládají jeho estetické vlastnosti68. 

Autor sice nepovažuje vědeckou znalost za nezbytně nutnou pro estetické ocenění přírodního 

objektu, ale zároveň tvrdí, že její absence může vést k zavádějícímu a chudšímu estetickému ocenění. 

Především při estetickém oceňování nescénických částí přírody hraje součinnost odborné znalosti 

s imaginací ještě větší roli, protože estetické vlastnosti těchto částí přírody nejsou recipientovi bez 

odborných znalostí přístupné. Odborná znalost, která řídí imaginaci a zajišťuje její koncentraci na 

objekt samotný, nám umožňuje nahlédnout objekt jakožto součást ekosystému, jakou jednotlivinu 

propojenou s ostatními přírodninami v dynamickém rámci, v němž objekt ovlivňuje další objekty a 

podílí se tak na soudržnosti celého systému přírody. Recipientova imaginace, vedená odbornými 

znalostmi objektu, se tak nemusí omezovat pouze na představy o statických, viditelných vlastnostech 

objektu, ale může se zaměřit na jeho vlastnosti, které nejsou smyslově dané (na první pohled 

viditelné) a o nichž recipient ví jen díky znalosti objektu. 

 

2.3 Marcia M. Eatonová: Fakta a fikce v estetickém oceňování přírody 

2.3.1 Vymezení fikce jako imaginativního obsahu uměleckých děl 

Marcia Muelder Eatonová ve svém textu „Fakta a fikce v estetickém oceňování přírody“69 

nepracuje explicitně s termínem imaginace, ale s pojmem fikce. Nevymezuje jej na jednom místě, ale 

význam, jaký mu přičítá, přibližuje v průběhu celého textu, často při uvažování o vlivu fikce na 

člověka. V první části textu, v němž Eatonová reflektuje dva přístupy k estetickému oceňování přírody 

a zmiňuje, co někteří autoři kritizují na Carlsonově kognitivním modelu, naráží na kritiku Emily Brady. 

Připomíná, že Brady vyčítá Carlsonovi opomíjení imaginace v jeho na vědě založeném modelu 

estetického oceňování přírody. Ve vysvětlení toho, proč se chce věnovat této Carlsonově údajné 
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chybě, seznamuje Eatonová čtenáře s fikcí jakožto s jednou z manifestací imaginace70. Když autorka 

nastiňuje roli fikce v životě člověka, tvrdí, že fikce a ostatní formy umění ovlivňují způsob, jakým 

zacházíme s přírodou. Nepřímo tak představuje fikci jako jednu z forem umění. Poté autorka čtenáři 

předestírá rostoucí význam imaginace ve vědě a morální filozofii a vytkne Emily Brady vynechání 

člověka z pojmu „přírodní“ – v této části přichází Eatonová poprvé s nutností vymezit fikci a vymezuje 

ji stejně široce, jako Brady vymezila imaginaci. Fikci chápe jako objekty vytvořené imaginací a 

vyžadující imaginaci71. 

K bližšímu vymezení fikce jakožto jednoho z projevů imaginace nám pomůže Eatonové příklad 

osvětlující to jak nevhodné imaginativní responze vyvolané fikcí ovlivňují naše postoje vůči přírodě. 

Autorka představuje knihu Bambi od Felixe Saltena jako „jeden z nejočividnějších příkladů toho jak 

umění formuje responze na přírodu“72. Fikční příběh, v němž je kolouch vykreslen jako nevinné a milé 

zvíře, měl reálný dopad nejen na to, jakým způsobem o kolouchovi jako přírodním objektu začali lidé 

uvažovat, ale také na to, jak začali úředníci jednat s ohledem na ochranu tohoto zvířete. Imaginativní 

obsah knihy zapříčinil neschopnost lidí vnímat přírodní objekt (koloucha) jako objekt neasociovaný 

s fikční postavou, což vedlo k nevhodné responzi na reálný objekt. Fikci tedy Eatonová chápe jako 

imaginativní obsah uměleckého díla, který díky své tendenci mylně sentimentalizovat či démonizovat 

skutečnost, sugeruje mylné představy nejen o přírodě, ale i o světě. 

Široké vymezení fikce umožňuje Eatonové postihnout vztah mezi umělcem a recipientem, 

jejichž spojnicí je právě imaginativní obsah uměleckého díla. Na jedné straně uvažuje autorka o 

význačných uměleckých dílech jako o výsledcích vzletů imaginace (flights of imagination)73, čímž jako 

jediná z probíraných autorů předestírá pojetí imaginativní zkušenosti jako tvůrčího procesu, který ústí 

v uměleckou tvorbu. Na druhé straně však umělecké dílo vyžaduje aktivní výkon imaginace i od 

recipienta. Aby Eatonová vyzdvihla aktivní zapojení imaginativních schopností recipienta, používá 

často v souvislosti se subjektovým pólem estetické zkušenosti pojem „kreativní imaginace“. Jedná se 

rovněž o tvůrčí imaginativní zkušenost, která hraje důležitou roli v prvotním ohledávání neznámé 

krajiny, kdy se rozhodujeme, zda nám krajina stojí za estetickou pozornost či nikoliv. Kreativní 

imaginace je však stěžejní i pro rozvoj našeho vnímání, překročení běžných vzorců nahlížení na 

skutečnost a následnou estetickou responzi. 
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2.3.2 Odborná znalost a zákony fikce jako omezení výkonu imaginace 

Vzhledem k tendenci fikce prezentovat objekty jiné než jaké ve skutečnosti jsou, výsledkem 

čehož je mylné opomíjení nebo uctívání prezentovaných přírodních objektu a s nimi spjatá nevhodná 

péče o tyto objekty, cítí Eatonová potřebu usměrnit výkon imaginace. Fikce, potažmo imaginace 

obecně, musí být řízena, zmírněna a obohacena odbornou znalostí objektu. Tou je konkrétně 

informace „co to je“, „jaké to je“ a „v jakém kontextu se objekt přirozeně nachází“. 

Eatonová tvrdí, že znalost toho jak přírodní objekty fungují v rámci ekosystému, hraje hlavní 

roli v oceňování přírody. Znalost toho, jakou roli hrají klíčové přírodní druhy (například australský 

pták Cassowary) podnítí v recipientovi takovou imaginativní responzi, která nejenže prohloubí 

recipientovu estetickou zkušenost, ale zároveň povede i k pozitivnímu ekologickému postoji a péči o 

daný objekt.  Na straně fikce jakožto jednoho z projevů imaginace musí být vytvořeny zákony fikce, 

v nichž bude fikční nahlížení na objekt vyváženo informací o reálném ekologickém přínosu přírodního 

objektu. 

Eatonová odmítá, že by vědecké deskripce odkláněly pozornost od estetických vlastností 

objektu. Naopak zvyšují estetickou pozornost, tedy pozornost k vnitřním vlastnostem objektu, 

protože nám odhalují vliv, jaký tyto vlastnosti mají na fungování přírody jako systému. Zkušenost 

řízená vědeckými deskripcemi bude estetická potud, pokud bude odborná znalost řídit percepci 

objektu a reflexi jeho vnitřních vlastností. Právě pozornost k vnitřním kvalitám je, zdá se, zárukou 

toho, že zkušenost je estetická. 

2.4  

Nyní přejdu k samotné komparaci. Emily Brady je jediná z vybraných autorů, který se ve své 

studii zabývá imaginací a zároveň ji explicitně definuje, na rozdíl od Roberta S. Fudge, který sice 

s imaginací jako pojmem rovněž pracuje, nicméně nikdy nevysvětluje, jak imaginaci chápe a přebírá 

Bradyino vymezení. Marcia M. Eatonová ve své studii pracuje především s pojmem fikce, který chápe 

jako imaginativní obsah uměleckého díla a imaginaci vymezuje velice široce. Jestliže se má tato 

diplomní práce zabývat rolí imaginace v estetickém oceňování přírody, je nutné vymezit imaginaci a 

vymezit ji v souladu s vymezeními probíraných autorů, pokud se má práce soustředit na role, které 

imaginaci v estetickém oceňování přičítají. Imaginace je zde chápána jako intencionální mentální akt, 

jako hotový jev, který se skládá z aktivní fáze a z objektové fáze. Aktivní fází se rozumí samotné 

představování si jakožto činnost a proces. Objektovou fází se rozumí celek toho, co si představujeme 

v jednotlivém aktu představování, obecně obsah. Imaginace je v tomto kontextu synonymem pro 

imaginativní zkušenost či přesněji imaginativní mysli prezentovaný akt. 

Jak Brady, tak Fudge i Eatonová, cítí potřebu omezit výkon imaginace v estetické zkušenosti 

přírody určitými vodítky, jejichž úkolem je zamezit nevhodným imaginativním responzím na daný 
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objekt. Imaginativní zkušenost u Brady by měla být řízena principem nezainteresovanosti a 

schopností představovat si dobře. Fudge i Eatonová určují jako bázi imaginativní zkušenosti odbornou 

znalost objektu. Pro Fudge je odbornou znalostí znalost toho, jakou roli plní oceňovaný objekt 

v ekosystému a jak přispívá k jeho soudržnosti. Eatonová vymezuje odbornou znalost jako znalost 

toho, co je oceňovaný objekt, jaký je a v jakém rámci či prostředí se přirozeně nachází. Fudge i 

Eatonová kritizují kritéria rozlišení vhodných a nevhodných představ, která Brady nabízí jako 

„vodítka“ a považují je za nedostatečná. Oba tito autoři totiž k vhodnému estetickému ocenění 

objektu vyžadují vnímání objektu ve správné kategorii, které má být zajištěno umístěným do 

vhodného imaginativního a hodnotícího kontextu za pomoci odborné znalosti. Brady však odmítá, že 

by byly odborné znalosti pro estetické ocenění objektu zásadní, nicméně připouští, že mohou zlepšit 

estetické ocenění a prohloubit estetickou zkušenost. Tato skutečnost a Bradyiny příklady k 

jednotlivým imaginativním modům jasně ukazují, že Brady do svého modelu přece jen znalosti 

vpouští, ale jde o znalosti obecné a základní. Jak jsou však tyto informace o objektu recipientovi 

dodávány? 

Odpověď lze najít v Bradyině důrazu na ukotvení imaginativní zkušenosti v percepci. Ačkoliv 

je, jak již bylo zmíněno v podkapitole „Úzké sepjetí imaginace s percepcí“ (2.1.2), percepce svou 

povahou neúplná, přece jen jsou v ní určité aspekty objektu implicitně naznačené, i když nejsou v 

percepci explicitně dané. V těchto percepcí naznačených aspektech by se dal najít náznak oněch 

obecných znalostí, které umožňují, jak požadují Fudge a Eatonová, vnímat a oceňovat daný objekt ve 

vhodném percepčním, imaginativním a hodnotícím rámci. A je úkolem imaginace jako mentálního 

aktu, aby v souladu s již naznačeným v percepci, rozvinula tyto náznaky smyslově nepřítomného a 

umožnila subjektu zpřítomnit je mysli. Tímto krokem by tedy Brady zajistila estetické oceňování 

objektu ve vhodném rámci, nicméně aby toho byl recipient schopen, je nutná určitá míra citlivosti 

vůči imaginativním responzím, kterou je podle Brady naučitelná. Aby však imaginativní responze 

nebyla sobecká, vztahující se příliš k oceňujícímu subjektu a poddistancovaná, je nutné, aby byla 

řízena principem nezainteresovanosti. 

3. ROLE IMAGINACE V ESTETICKÉM OCEŇOVÁNÍ PŘÍRODY VE VYBRANÝCH STUDIÍCH BRADY, FUDGE A 

EATONOVÉ 

 

 Tato kapitola se věnuje tematizaci rolí, jakou výše probíraní autoři přičítají imaginaci 

v estetickém oceňování přírody. V prvním kroku představuje náhledy Brady, Fudge a Eatonové na 

úlohu imaginace při estetickém zakoušení přírody a ve druhém kroku se soustředí na komparaci 

těchto náhledů. Kapitola se snaží poukázat na to, že i přes značně odlišné názory autorů na funkci a 

přínos imaginace v estetické zkušenosti přírody, u nich najdeme konvergentní momenty a rysy. Těch 
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si kapitola všímá především na základě přihlédnutí k vybraným poznámkám o imaginaci Ronalda 

Hepburna a fenomenologickému náhledu na imaginaci Edwarda Caseyho. 

 

 Pro Emily Brady je imaginace jeden ze dvou pilířů, na nichž je založeno každé estetické 

oceňování přírody. Spolu s percepcí tvoří rámec estetického oceňování, který je estetický a který činí 

estetickou hodnotu rozlišitelnou od ostatních hodnot. Sepjetí imaginativních a percepčních 

schopností jedince zvyšuje, podle Brady, recipientovu estetickou pozornost – tedy pozornost 

k percepčním a estetickým vlastnostem objektu. Tím, že takový model oceňování nevyžaduje od 

recipienta hluboké znalosti, je inkluzivnější než Carlsonův na vědě založený model estetického 

oceňování. 

V estetickém oceňování přírody hraje výkon imaginace zásadní roli při prvotním setkání se 

s přírodním objektem. Imaginace je pohonem, který nás nutí zkoumat vzezření objektu a hlouběji se 

zaměřit na jeho mimoestetické vlastnosti. Na základě naší imaginativní zkušenosti, v níž imaginace 

přesahuje percepčně dané, zaplňuje místa nedourčenosti, tedy to, co není smyslově přítomné a 

chybí. Ačkoliv to Brady nikde explicitně netvrdí, je imaginace ve svém zkoumajícím modu 

prodloužením percepce a má sjednocující roli: sjednocuje smyslově dané a na základě principu 

jednoty doplňuje chybějící, přesto v percepci naznačené. 

Pokud esteticky oceňujeme například západ slunce, obsahem imaginativní zkušenosti bude 

pravděpodobně i to, co není vidět – tedy krajina za obzorem. Na základě takového doplnění 

nepřítomného aspektu objektu se imaginace, odvíjející se od mimoestetických vlastností, dostává za 

tyto smyslově vnímatelné vlastnosti objektu a pomáhá recipientovi objevit estetické vlastnosti 

objektu. Ve svém projektujícím modu, který je, podle Brady, charakteristický dynamickým viděním-

jako, projekcí představ do objektu, zprostředkovává imaginace recipientovi nový úhel pohledu, 

z něhož na objekt nazírat. Stejnou roli přičítá Brady i imaginaci v rozšiřujícím modu, v němž je její 

výkon nejintenzivnější a nejúčinnější pro estetickou zkušenost. 

 

Pro Roberta Fudge má imaginace opřená o vědeckou deskripci objektu především 

modifikační roli, protože modifikuje a rozšiřuje smyslově dané. Znalostmi je vedena za to, co 

přesahuje rozměr vnímaného – imaginace může díky kognitivnímu ukotvení transcendovat smyslově 

dané a nahlédnout za statické vlastnosti vnímané přírodniny. Objektem imaginativní zkušenosti se 

stávají dynamické vztahy objektu s ostatními přírodninami a přínos objektu pro fungování 

ekosystému. 

Role imaginace je v estetickém oceňování nezastupitelná, jak Fudge demonstruje ve čtvrté 

části textu, když tvrdí, že „pouhé uvažování o informaci, že ledovcové posuny formují údolí, nezlepší 

naše ocenění. Musíme si představit (nejlíp jak dovedeme) působení ledovce na údolí; tato činnost, 
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vykonávaná v průběhu kontemplace krásy údolí, je to, co zlepší naše ocenění.“74 Estetická hodnota 

tak není jednoduše výsledkem pojmového uchopení přírodního objektu a jeho role v ekosystému, ale 

je výsledkem toho, jak jednotlivé vnímatelné vlastnosti objektu demonstrují svou roli, kterou 

zastávají v ekosystému. 

V estetickém oceňování přírody je tedy percepce a od ní se odvíjející imaginativní zkušenost 

primární, neboť Fudge připouští možnost estetického oceňování postrádajícího znalostní bázi,75 i 

přesto, že takové ocenění může být méně informované a nuzné. Z toho vyplývá, že další rolí vhodné 

imaginativní responze je rozvoj a prohloubení estetické zkušenosti a estetického ocenění vnímaného 

objektu. Zvýšení estetického ocenění je zapříčiněno tím, že vědecké deskripce umisťují objekt do 

dynamického imaginativního kontextu, v němž si recipient snadno představí objekt v nových a 

přirozených souvislostech, čímž odhalí esteticky relevantní vlastnosti, na nichž se zakládají estetické 

vlastnosti. 

V estetickém oceňování nescénických částí přírody hraje imaginace ještě větší roli, protože 

otevírá možnosti oceňování tam, kde doposud nebyly.76 Některé přírodní objekty, které nejsou na 

první pohled krásné, se nám mohou jevit jako nezajímavé, nudné nebo dokonce odpudivé. První 

příčinou toho je, že vnímáme přírodní objekty staticky jakožto obraz, krajinomalbu. Tento způsob 

dívání se, překryl tu část přírody, která nezapadá do scénického způsobu jevení se. Výkon imaginace 

spolu s odborně-znalostní bází nám usnadňuje vnímat přírodní objekt jako součást „dynamické hry“, 

v níž se jednotlivé části přírody navzájem ovlivňují a přispívají ke zdraví celého systému. Druhou 

příčinou toho, proč se nám některé přírodní objekty jeví jako nezajímavé či odpudivé, je vliv 

kulturního kontextu, v němž jsme zasazeni. Z části určuje, co způsobuje estetickou libost a tedy 

negativně určuje i to, co ji nezpůsobuje a vůči čemu si společnost vytváří předsudky. Ač to Fudge 

nikde explicitně neuvádí, je zřejmé, že imaginativní zkušenost podepřená odbornými znalostmi má 

potenciál narušit naše obvyklé vzorce vnímání, rekonceptualizovat přírodní objekt a umožnit nám 

vnímat jej na kognitivně bohatší úrovni. Vhodná imaginativní responze je jeden ze způsobů, jak se 

ujmout výzvy, kterou je příroda pro lidské vnímání. 

 Další důležitou schopností imaginativní zkušenosti v estetickém oceňování přírody, na níž se 

shodnou všichni probíraní autoři včetně Fudge, je schopnost vyvolat v recipientovi na jedné straně 

pocit vznešena, hloubky a respektu, na druhé straně odhalit mu fundamentální pravdu. Estetická 

zkušenost s tímto přesahem se pojí se zvláštním způsobem, jakým se imaginace vztahuje 

k estetickému objektu, a proto se jí práce důsledněji zabývá ve čtvrté kapitole nazvané „Způsoby 

vztahování imaginace k estetickému objektu“. 
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 Pro Marciu Muelder Eatonovou je pochopení role, jakou hraje imaginace v estetickém 

oceňování přírody, zásadní pro vytvoření pozitivního ekologického postoje vůči přírodě a proto této 

problematice věnuje ve svém textu dost pozornosti.  

 Imaginativní obsah uměleckého díla, jako jedna z manifestací imaginace, hraje podle 

Eatonové v estetickém oceňování přírody formativní roli. Vzorce vnímání a responze, které nám fikce 

vnucuje, si nekriticky osvojujeme a přenášíme je do estetického oceňování přírody. Nevhodný, 

neřízený imaginativní obsah uměleckého díla prezentuje daný objekt v termínech a pojmech, které 

mu nejsou vlastní. Vytváří vzorce vnímání objektu a metafory, které jsou založeny na vzletech 

imaginace. Umělecké dílo v nás tak vyvolává nevhodné imaginativní responze, díky čemuž vnímáme 

přírodní objekt takový, jaký není. Mylné chápání a konceptualizace objektu se pak odráží i v našem 

estetickém oceňování objektu. Pokud převezmeme z fikce pojem „bažiny“, dáváme touto 

konceptualizací najevo, jakým způsobem mokřady mentálně uchopujeme - jako děsivé místo plné 

nestvůr. Tato metafora, konceptualizace převzatá z fikce, v sobě nese určité chápání mokřad a 

hodnotu, jakou jim tímto názvem přičítáme. Mylné chápání objektu, způsobené fikcí, může zapříčinit 

neschopnost objekt esteticky ocenit pozitivně a jednat v zájmu jeho ochrany. Fikce tedy formuje, 

zásadně ovlivňuje nebo znemožňuje, estetické oceňování objektu na základě termínů, v nichž objekt 

prezentuje.   

 Eatonová nepopírá, že imaginace může hrát mnoho pozitivních rolí v estetickém oceňování 

přírody, pokud je řízena vědeckými deskripcemi. Přiznává, že taková imaginativní zkušenost hraje 

průzkumnou, projektivní, rozšiřující a objevnou roli – překračuje smyslově dané a obohacuje jej. 

Brady však imaginaci tyto role v estetické zkušenosti nepřičítá, nýbrž hovoří o jednotlivých modech, o 

způsobech, jimiž se imaginace vztahuje k oceňovanému objektu. Pro Eatonovou je imaginace zároveň 

nezbytná pro ocenění nestálosti přírody a kontextu, v němž se objekt nachází.  Nestálostí přírody 

myslí Eatonová pravděpodobně dynamické procesy, kterými příroda prochází v různých obdobích a 

časech a které nám dávají zakoušet onu hlubokou časovost (deep time), ukrytou v daných objektech, 

o níž mluví Holmes Rolston ve studii „Musí být estetické oceňování přírody na vědě založené?“77   

Imaginativní zkušenost tak překračuje smyslově dané a v rozpínajícím se imaginativním kontextu nám 

dává nahlédnout tyto neviděné dynamické procesy. Tím, že propojuje smyslově dané s vědeckými 

narativy, umožňuje nahlédnout a náležitě esteticky ocenit objekty v jejich časovosti a vlastním rámci. 

 Vhodná imaginativní zkušenost, přinášející s sebou nové vize a způsoby nahlížení objektu, je 

stěžejní i pro vytváření nových metafor. Kreativní imaginativní zkušenosti mohou být zdrojem 

metafor, kterých používají umělci ve snaze prezentovat objekt v určitých pojmech. Vytváření 
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vhodných metafor, jimiž bude recipient konceptualizovat objekt, povede ke snazšímu utváření a 

udržování environmentů. Výkon imaginace by podle Eatonové měl vytvořit takový způsob prezentace 

a poskytování relevantních informací o daném objektu, který by v důsledku vedl k ochraně daného 

objektu. Živá imaginace je nezbytná pro rozšíření rozsahu, škály objektů, na něž je člověk ochoten 

esteticky odpovídat. 

 

Nyní přejdu k samotné komparaci jednotlivých rolí, které vybraní autoři přičítají imaginaci 

v estetické zkušenosti přírody. Nejdříve se zaměřím na rozdílnou tematizaci vztahu imaginace a 

percepce, aby jasněji vysvitlo rozdílné chápání role imaginace.  

Emily Brady je jedinou z probíraných autorů, která se explicitně zabývá vztahem mezi 

percepcí a imaginací. Naše vnímání je řízeno rozpoznáním smyslových kvalit objektu a od něj se 

následně odvíjí výkon imaginace. Percepce je pro Brady stabilní půdou, z níž vyrůstá imaginativní 

zkušenost. Bradyiny příklady výkonu imaginace jsou zjevnou manifestací bezešvého přechodu čistě 

percepční zkušenosti ve zkušenost imaginativní. Když esteticky oceňujeme například východ slunce a 

představujeme si, co je za obzorem, představujeme si aspekty daného výjevu, které nejsou v percepci 

dané. Nevidíme, co je za obzorem, ale obzor jakožto neviděný aspekt je naznačen v percepci – je v ní 

implicitně obsažen. Ona neskrytá, reálně vnímaná a viděná část výjevu v sobě implicitně obsahuje, 

naznačuje, předznamenává neviděné a reálně nevnímané aspekty výjevu. Percepce jakožto báze 

vybízí imaginaci k aktivitě, k napnutí smyslově daného a jeho překlopení do imaginativní roviny. Na 

druhé straně si je Brady ovšem vědoma toho, že ne všechny obsahy imaginativní zkušenosti jsou 

shodné s obsahem percepční zkušenosti – jednoduše řečeno, ne všechno, co si představujeme, se 

shoduje s tím, jak by to vypadalo, kdybychom to opravdu zakoušeli a vnímali. Zdá se, že Brady 

nezastává názor, který redukuje obsah imaginativní zkušenosti na pouhé opakování nebo kombinaci 

již vnímaného. Pokud by se totiž obsah imaginativní zkušenosti po celou dobu jejího odvíjení 

překrýval s obsahem percepce, nebylo by nutné výkon imaginace omezovat. Protože je však obsah 

percepční zkušenosti pouhým základem, od něhož se výkon imaginace samostatně odvíjí, jsou tato 

usměrňující vodítka nutností. Percepční zkušenost je pro Brady rámcem, v němž se odvíjí imaginativní 

zkušenost a který určuje choreografii jednotlivých představ. 

Naproti tomu Fudge vztah percepce a imaginace zcela převrací nebo přinejmenším ignoruje. 

Základem imaginativní zkušenosti není percepce, nýbrž pojem, odborná znalost objektu, která je 

stejně jako u Brady percepce, vodítkem výkonu imaginace. Jaký je vztah mezi percepcí a imaginací se 

dozvídáme nepřímo a to z jediné poznámky. V ní Fudge tvrdí, že výkon imaginace řízený a založený v 
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pojmu pomáhá odhalit vhodný percepční a pojmový rámec, v němž je vhodné objekt vnímat78. Tedy 

způsob, jakým máme na objekt nahlížet, v jakých kategoriích ho máme vnímat, je dán imaginativní 

zkušeností založenou na znalosti. Pro Brady bylo vnímání prvním krokem v estetickém oceňování 

přírody, od něhož se odvíjel výkon imaginace. Pro Fudge je však prvním krokem obeznámení 

s objektem, disponování odbornou znalostí, od níž se odvíjí imaginativní zkušenost, která odhaluje 

neotřelé způsoby, jakými objekt vnímat na kognitivně bohatší rovině. Založení výkonu imaginace 

v odborných znalostech je pro Fudge spjato s potřebou pozitivního estetického ocenění 

nescénických, opomíjených částí přírody a od ní se odvíjející přiměřená péče o objektu. Nevhodná 

imaginativní responze je responze, která se odvíjí od imaginativní zkušenosti založené pouze 

v percepci. Naproti tomu vhodná imaginativní responze je výsledkem imaginativní zkušenosti 

založené na znalosti objektu a vedoucí k pozitivní estetické hodnotě. Fudgův důraz na součinnost 

imaginace a znalostí jako garantů vhodného estetického ocenění přírodních objektů lze převrátit a 

ptát se: je výkon imaginace založený na pojmu opravdu zárukou toho, že přestaneme některé 

přírodní objekty (šváby, mouchy, komáry) vnímat jako odpudivé, nudné či nezajímavé? 

Fudge přiznává, že ne vždy má jeho model tuto schopnost, nicméně minimálně má potenciál 

u některých přírodních objektů otevřít dveře estetického oceňování tam, kde doposud žádné dveře 

nebyly. U Fudge se setkáváme s trichotomií znalost – imaginace - percepce. (znalost objektu řídí 

výkon imaginace a ten vede k rekonceptualizaci a novému vnímání objektu). Naproti tomu u Brady je 

to percepce – imaginace – percepce (percepce je základem pro imaginaci, která ovlivňuje a 

obohacuje naše vnímání objektu) U Eatonové je tato trichotomie vystavena jako řetězec znalost – 

percepce – imaginace (prvotní je znalost, řídící percepci, která následně vede k vhodné imaginativní 

responzi). Eatonová, stejně jako Fudge, vztah imaginace a percepce nikde netematizuje. Předpokládá 

však, že takový obsah imaginativní zkušenosti, jejímž jediným základem a vodítkem je percepce, má 

schopnost negativně ovlivnit naše vnímání objektu. 

Výkon imaginace, který se však odvíjí od znalosti objektu (jakou roli hraje objekt 

v ekosystému), má potenciál rozrušit běžné vzorce vnímání a rozvinout toto vnímání na kognitivně 

bohatší úroveň. Imaginativní zkušenost řízená pouze percepcí nás vede k tomu, že vnímáme objekt 

takový, jaký není – imaginace nás klame, vytváří iluzi. Toto klamné pojetí objektu si pak osvojujeme a 

stěží jsme schopni nahlížet na objekt nezaujatým okem, nezatíženým předchozími zkušenostmi 

s objektem a náhledy na něj. Samotná percepce by neměla být řízena pouze rozpoznáním smyslových 

kvalit objektu, ale i odbornými znalostmi. Jedině vnímání objektu řízené odbornou znalostí podnítí 

takovou imaginativní responzi, která prohloubí estetickou zkušenost subjektu. Pokud víme, na které 
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aspekty a vnitřní vlastnosti objektu se máme zaměřit, jsme schopni vytvořit vhodnou imaginativní 

prezentaci a následnou responzi, díky čemuž budeme schopni lépe ocenit přínos objektu pro celý 

ekosystém. 

V případě vlivu imaginace na percepci vidíme u vybraných autorů dvojí pohyb. Na jedné 

straně všichni probíraní autoři předpokládají (Brady explicitně, Fudge a Eatonová implicitně), že 

výkon imaginace je nemyslitelně spjat s percepcí. Na druhé straně však naše imaginativní zkušenost 

ovlivňuje naše následné vnímání objektu. U Brady je důraz na percepci jako na rámec imaginativní 

zkušenosti nejsilnější, naopak Eatonová a Fudge jej oslabují, aby uvolnili místo odborné znalosti. I 

když pro Brady není percepce jedinou bází a vodítkem imaginativní zkušenosti, je jejím nejsilnějším 

spojencem, což vyplývá z několika Bradyiných poznámek, kdy představuje svůj model jako založený 

na percepčních a imaginativních schopnostech subjektu. Percepce a imaginace se navzájem ovlivňují, 

kooperují, ale rozhodně nejsou identické a překrývající se ve všech fázích estetické zkušenosti. Fudge 

a Eatonová vytěsňují percepci jako základ imaginativní zkušenosti ze svého pole zájmu, i když zřetelně 

poukazují na způsob, jakým nevhodná imaginativní responze ovlivňuje následné vnímání a chápání 

objektu. 

 

Vzhledem k rozdílnému důrazu, který Brady, Fudge a Eatonová kladou na jednotlivé členy 

trichotomie, by se mohlo zdát, že budou přičítat imaginativní zkušenosti v estetické zkušenosti 

přírody velice odlišné role. Přesto se však až výjimečně shodují v náhledu na to, jak imaginativní 

zkušenost ovlivňuje estetickou zkušenost, i když všichni přičítají imaginaci danou roli za jiných 

podmínek.  

Brady, Fudge i Eatonová se shodují na tom, že imaginativní zkušenost hraje v estetickém 

oceňování přírody především extenzivní roli. Imaginace rozšiřuje a rozvíjí smyslově dané, což je 

umožněno neúplností vnímaného. Akt percepce je, jak poukazuje Edward Casey v monografii 

Imagining: A Phenomenological Study, svou podstatou neúplný, částečný79, o níž pojednává kapitola 

„Úzké sepjetí imaginace s percepcí“ (2.1.2.). Zopakuji, že neúplnost percepce tkví v tom, že nejsme 

schopni smyslově obsáhnout všechny aspekty objektu, i když jej vnímáme jako celek. Neúplnost 

vnímaného je zřetelná nejen při vizuálním vnímání, kdy nejsme schopni vidět opěrku židle, o kterou 

jsme vsedě opření, ale i při auditivním vnímání. Když bychom totiž například při koncertu vážné 

hudby neseděli v sále v první řadě, ale v řadě třetí, slyšeli bychom zvuky jinak – vnímali bychom jiné 

aspekty jednotlivých tónů a celých skladeb. Přesto v samotném aktu percepce jsou ony nevnímané, 

neviděné aspekty objektu jaksi předznamenány, jsou implicitně přítomné a my je můžeme vnímat na 

základě intence. Můžeme tyto skryté části objektu intendovat nebo si je aktivně představit: vytvořit si 
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sled imaginativních prezentací a na základě percepcí předznamenaných náčrtů si představit, jak 

vypadá ona opěrka židle. Imaginativní prezentace se stává doplňkem, rozšířením vnímaného a 

zároveň je odložením neúplnosti percepce, odložením, v němž se představované a recipované složky 

protínají. 

Emily Brady přičítá tuto roli zpočátku imaginaci samotné, ale následně radši omezí výkon 

imaginace nezainteresovaností a schopností představovat si dobře. Nezainteresovanost vylučuje 

účelnost obsahu imaginativní prezentace a odklánění pozornosti od vlastností objektu. A ač Brady 

dostatečně nevysvětluje schopnost představovat si dobře, můžeme si odvodit, že právě v ní by mohlo 

být obsaženo vysvětlení toho, jaké představy jsou vhodné a jak je možné, že Brady nepotřebuje jako 

vodítko imaginativní zkušenosti znalost objektu. Narážím na skutečnost, že pro Brady jako by 

percepce byla nejen stabilním základem, od něhož se odvíjí jednotlivé představy, ale jako by samotný 

akt percepce v sobě implicitně zahrnoval a poskytoval znalost objektu. 

Akt percepce totiž, jak už bylo řečeno výše, předznamenává a implicitně obsahuje i ony 

aktuálně nevnímané aspekty objektu a tudíž v sobě nese informaci o objektu jak takovém80. A 

protože, jak tvrdí Casey, máme tendenci představovat si nevnímané aspekty objektu na základě jeho 

již vnímaných aspektů81, stávají se tyto informace nesené percepcí podnětem a zároveň vodítkem pro 

následnou imaginativní prezentaci. I když Brady odmítá vpustit do svého modelu odborné znalosti 

z důvodu toho, že svůj model považuje za kantovský, její model v sobě jistou intuitivní znalost objektu 

zahrnuje. Přesto však je to znalost nesená samotnou percepcí v estetické zkušenosti, nikoliv nalezená 

vně estetické zkušenosti jak je tomu v modelu Fudge a Eatonové. 

Pro Fudge i Eatonovou má extenzivní role neřízené imaginace zhoubný vliv na celou 

estetickou zkušenost, protože samotná percepce není dostatečným vodítkem pro patřičný rozvoj 

imaginativní zkušenosti. Imaginativní zkušenost založená pouze v percepci má, podle Fudge, 

tendence odvádět recipientovu pozornost od vlastností estetického objektu a představovat objekt 

takový, jaký není. Z obavy před přílišným překročením smyslově daného zavádí Fudge do svého 

modelu estetického oceňování právě odbornou znalost, která řídí to, do jaké míry výkon imaginace 

rozšiřuje smyslově dané. Vědecká deskripce umisťuje objekt do takového imaginativního kontextu, 

do rámce, v němž se daný objekt přirozeně vyskytuje a v němž je přirozené o něm uvažovat. Fudge 

hledá, na rozdíl od Brady, onen objektu vlastní a přirozený hodnotící kontext mimo objekt samotný. A 

i když Fudge připouští možnost esteticky oceňovat objekt bez opory v pojmech, mohlo by být takové 

oceňování neinformované a tudíž zavádějící.  

Pro Eatonovou musí být rozšíření smyslově daného rovněž opřeno o odbornou znalost 

objektu, nicméně tato znalost není explicitním vodítkem pro rozvoj imaginativní zkušenosti – 
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imaginace není znalostmi vedena za to, co přesahuje smyslově dané, jako je tomu u Fudge. Odborná 

znalost v modelu Eatonové řídí percepci subjektu: pokud například víme, že komáři jsou 

nepostradatelnou složkou ekosystému, protože se jejich larvami živí mláďata červenky obecné, 

budeme komáry vnímat jinak. Pokud k nim budeme přistupovat nejen jako k trapičům, ale jako 

k nepostradatelné přírodnině, jejíž vymizení by se odrazilo na fungování celého systému, snadněji si 

vytvoříme odpovídající imaginativní prezentaci a následně bude naše estetické ocenění komára 

komplexnější a bohatší. Eatonová i Fudge zavádí vnější vodítka pro imaginativní zkušenost proto, že 

se bojí nevhodného rozšíření a překročení smyslově daného a mají potřebu hledat ukotvení výše 

zmiňovaných nevnímaných aspektů objektu mimo estetickou zkušenost, čímž vylučují možnost 

přirozené kontinuity mezi obsahem imaginativní a percepční zkušenosti. 

S extenzivní rolí imaginace je úzce spjatá její modifikační role. Imaginativní zkušenost má 

potenciál pozměnit recipientovo vnímání v širokém slova smyslu a změnit jeho nahlížení na objekt, 

čímž modifikuje i estetickou zkušenost. V estetické zkušenosti je imaginativní prezentace 

prodloužením a překročením percepčně daného, přičemž přechod mezi vnímáním a představováním 

je bezešvý, kontinuální. Imaginativní rozšíření percepce obohacuje percepci samotnou tím, že 

pozastavuje její výše probíranou neúplnost a poskytuje recipientovi náhled na objekt z nových 

perspektiv, z nichž můžeme na objekt nahlížet. 

Emily Brady, čerpajíce z myšlenek Hepburna a Deweyho, pohlíží na imaginaci jako na 

prostředek, pomocí něhož se můžeme chopit estetické výzvy, kterou pro naše vnímání příroda je. 

Moment nazírání výkonu imaginace jako prostředku jakým se chopit estetické výzvy se objevuje i u 

Fudge a Eatonové. Pro Fudge otevírá součinnost imaginativních a kognitivních schopností jedince 

možnosti estetického oceňování u objektů, které jsou konvenčně vnímané jakožto nudné či 

odpudivé. A u Eatonové s sebou výkon imaginace založený na znalostním podkladu přináší nové 

způsoby nahlížení objektu. Ve všech třech případech je tedy role vhodně řízené imaginativní 

zkušenosti pozitivní, neboť s sebou přináší potenciál narušit zažité rastry vnímání, čímž umožňuje 

estetické oceňování přírodních objektů, kterým by recipient jinak nevěnoval tolik pozornosti a času. 

Výkon imaginace je pro Brady nezbytný pro konstituci a vyplnění různorodé a bohaté 

estetické zkušenosti, protože vybízí k mnoha neotřelým způsobům nazírání a má potenciál nabourat 

omezenost našich interpretačních rámců. V určité fázi imaginativní zkušenosti může mít imaginativní 

aktivita tendenci překrýt percepci ve snaze sjednotit jednotlivé vjemy, například když vidíme 

uspořádání hvězd na nebi jako určitý geometrický tvar. Bradyin projektující modus imaginace, v němž 

je recipient imaginací nabádán překonat vidění jakožto statickou činnost, je jeden ze způsobů jak si 

vyzkoušet novou perspektivu.  Vidění jako, aspektování základních rysů objektu jako něčeho jiné, je 

úzce spjato s interpretací. Díky své projektující schopnosti umožňuje imaginace recipientovi 

představit si mnohačetné aspekty jedné a téže figury, umožňuje vidět uspořádání hvězd jako 
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lichoběžník, vidět mrak jako psa a podobně. Seznam možných aktů aspektace, vidění jako, možných 

interpretačních rámců je nekonečný. 

Imaginace tak pomáhá čelit různým způsobům, jakými může být nejednoznačný objekt 

interpretován, a z různých možností si recipient může vybrat tu, která nejvíce odpovídá již vnímaným 

vlastnostem objektu. Na základě takové modifikace vnímaného odhaluje recipient estetické 

vlastnosti objektu, jichž si předtím nebyl vědom. Moment odhalení dosud nepovšimnutých vlastností 

objektu na základě výkonu imaginace se prolíná i probíranými texty Fudge a Eatonové, kteří chápou 

modifikační roli v estetické zkušenosti přírody jako výsledek součinnosti imaginativní zkušenosti a 

odborné znalosti. Podle závěru Fudgova textu, v němž zdůrazňuje, jakým způsobem se imaginativní 

model a kognitivní model estetického oceňování doplňují, se můžeme domnívat, že modifikační role 

imaginace tkví v její schopnosti překlopit znalosti o tom, jak objekt funguje v rámci ekosystému a jak 

se vztahuje k ostatním objektům, do imaginativní roviny. Fudge zde tvrdí, že: „Imaginaci můžeme 

vycvičit tak, aby uchopila onu znalost a představila nám, jak jsou přírodní objekty a systémy, v nichž 

jsou umístěné, dynamicky spjaté. To nám pomůže odhalit určité estetické vlastnosti přírody.“82 

Recipient si tedy vytvoří imaginativní prezentaci a vizualizuje si vztahy oceňovaného přírodního 

objektu k jiným objektům a jeho přínos pro systém. Není však jasné, proč Fudge nechápe Brady 

představovanou schopnost představovat si dobře, když sám hovoří o vycvičené imaginaci.  Podle 

Fudge díky součinnosti imaginace a pojmů vnímá recipient oceňovaný objekt dynamicky jako součást 

dynamické hry, v níž se jednotlivé přírodniny navzájem ovlivňují. Díky takto řízenému výkonu 

imaginace recipient odhaluje a zpřítomňuje si esteticky relevantní vlastnosti, k nimž by jinak nedospěl 

a které zakládají estetické vlastnosti objektu. V tomto ohledu imaginace řízená pojmy modifikuje na 

jedné straně vnímané, protože odhaluje vlastnosti objektu, na jejichž základě emergují jeho estetické 

vlastnosti, což ústí na druhé straně v modifikaci estetického ocenění. Součinnost imaginace a 

odborných znalostí modifikuje vnímané natolik, že recipient překonává doposud přijaté rastry 

vnímání a je schopen překonat negativní estetické hodnoty, které se z počátku v estetické zkušenosti 

mohou vyjevovat. Přesto však ani sepjetí imaginativních a kognitivních schopností recipienta není 

všemocné a ne vždy má potenciál překonat konvenční a recipientem již osvojené vzorce vnímání. I v 

textu Eatonové umožňuje vhodně řízená imaginativní zkušenost odhalení vnitřních vlastností objektu, 

které Eatonová považuje za estetické vlastnosti objektu. 

Takové odhalení vnitřních vlastností objektu se zde odvíjí od pochopení role, jakou hraje 

objekt v celém ekosystému – toto pochopení podnítí takovou imaginativní responzi, která prohlubuje 

                                                           
82

 Fudge, Robert Stephen. Imagination and the Science-Based Aesthetic Appreciation of Unscenic Nature, in: 

The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 59, No. 3, 2001, s. 284. Vlastní překlad. [We can exercise the 

imagination to take take this knowledge and represent to ourselves how natural objects, and the systems in 

which they reside, are dynamically related, and this in turn helps us uncover of nature´s aesthetic properties.] 



40 
 

estetickou zkušenost. Eatonové důraz na to, jak imaginativní zkušenost ovlivňuje recipientovo 

nahlížení na objekt je však mnohem silnější než u ostatních autorů, protože Eatonová jako jediná 

z probíraných autorů promýšlí tento vliv ze dvou stran. Nejenom ze strany recipientovi imaginativní 

responze, ale i ze strany imaginativního obsahu díla či objektu a následné imaginativní responze, 

kterou dílo či objekt recipientovi vnucují. I proto Eatonová nepoužívá pojem modifikování vnímání, 

ale přichází se silnějším termínem formování vnímání. Imaginativní obsah uměleckého díla, onen 

obsah, který je výsledkem umělcových vzletů imaginace, prezentuje daný objekt v určitých pojmech, 

což ovlivňuje naše chápání a vnímání objektu. Imaginace tak formuje, utváří recipientovo vnímání a 

přístup k objektu. Tím imaginativní zkušenost zásadně ovlivňuje nebo dokonce znemožňuje estetické 

oceňování objektu v pojmech, v nichž jej dílo recipientovi prezentuje. Formativní roli imaginace 

domýšlí Eatonová do sféry ekologické, když spojuje způsob, jakým objekt recipient vnímá a jakým o 

něm uvažuje, se způsobem jakým s objektem zachází. 

Všichni tři autoři tedy přičítají vhodné imaginativní zkušenosti extenzivní, modifikační a 

odhalující roli. I když každý z nich chápe vhodnost imaginativní zkušenosti jinak (Fudge s Eatonovou 

však obdobně), tak přiznávají, že vhodná imaginativní responze prohlubuje estetickou zkušenost a má 

potenciál zlepšit recipientovo estetické ocenění daného objektu. 

Všichni jí rovněž přičítají schopnost narušit konvenční vzorce vnímání objektů, upozornit na 

jejich strnulost a vnést do estetické zkušenosti dynamičnost, díky níž je recipient schopen esteticky 

oceňovat přírodu i v její proměnlivosti. 

Tematizace role, jakou hraje imaginace v estetickém oceňování proměnlivosti přírody je 

dalším konvergentním momentem ve všech třech výše probíraných textech. V textu Eatonové „Fakta 

a fikce v estetickém oceňování přírody“83 nejjasněji vystupuje ona nepolapitelnost a nestálost 

přírody, respektive environmentu, který obklopuje oceňovaný přírodní objekt. Eatonová v souvislosti 

s proměnlivostí přírody cituje Holmese Rolstona, který v textu „Musí být estetické oceňování krajiny 

na vědě založené?“84 poukazuje na estetickou zkušenost, v níž v rozpínajícím se imaginativním 

kontextu nahlížíme smyslově dané vlastnosti objektu jako stopy času, jako indexy neviděných 

procesů, kterými objekt prošel v časech, které přesahují recipientův vyměřený čas. V takové 

imaginativní zkušenosti dochází k překročení aktuálního prostorově-temporálního pole subjektu, díky 

čemuž subjekt nahlíží „hlubokou časovost“85 vnímaného objektu. Neomezenou temporalitu objektu 

však nelze zakoušet bez deskripcí, jež známe díky vědeckým zkoumáním a obecně bez určité spleti 
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různých narativních lidských a přírodních dimenzí.86 Díky těmto narativům dochází v estetické 

zkušenosti k propojení smyslově daného s časovostí, která recipienta přesahuje. Nahlížení hluboké 

temporality objektu a jeho proměnlivosti se tedy děje na základě deskripcí, které poukazují mimo jiné 

na vztahy daného objektu s ostatními objekty a na vliv jaké má dynamické prostředí obklopující 

objekt na jeho vzezření. O tomto vlivu a vztazích mezi objekty hovoří i Robert S. Fudge v textu 

„Imaginace a na vědě založené estetické oceňování nescénické přírody“87 a poukazuje na to, že díky 

imaginaci si dovedeme představit, před myslí zpřítomnit jak tyto vztahy fungují a jak ovlivňují 

fungování ekosystému. Díky imaginativní zkušenosti založené na odborných narativech nezůstává 

recipient u smyslově daných vlastností objektu, ale jde za ně, když si představí, jak environment 

působí na oceňovaný objekt a jak objekt ovlivňuje svůj environment. Naproti tomu Emily Brady 

v textu „Imaginace a estetické oceňování přírody“ tuto proměnlivost přírody a hlubokou časovost 

explicitně netematizuje, přesto jsou tyto aspekty přírody a role jakou hraje imaginace v jejich 

uchopování v estetické zkušenosti předpokládány v příkladu fungování rozšiřujícího modu imaginace, 

v němž se dochází k nejhlubšímu imaginativnímu zpracování vnímaného objektu. Brady zde hovoří o 

estetickém ocenění jemnosti oblázku, který recipient nalezl na pláži. Vhodná imaginativní responze 

zahrnuje vizualizaci neúnavného vlnění oceánu a toho, jak oceán tvaruje oblázek do současné 

podoby. Stejně tak může být vhodnou imaginativní zkušeností i vizualizace toho, jak oblázek vypadal, 

než se stal hladkým88. Brady tedy nepřímo poukazuje na nahlédnutí neviděných přírodních procesů, 

jimiž objekt prošel a na imaginativní zkušenost, jejímž obsahem jsou vztahy mezi oceňovaným 

přírodním objektem a jeho environmentem, který ovlivnil podobu objektu. 

Emily Brady a Marcia Muelder Eatonová vyzdvihují důležitost imaginace především při 

prvotním percepčním ohledávání objektu. Pro Emily Brady je imaginace stěžejní v okamžiku, kdy 

prvně percepčně prozkoumáváme vzezření objektu a zaměřujeme se na jeho mimoestetické 

vlastnosti. Imaginativní zkušenost totiž podle Brady zvyšuje pozornost k estetickým vlastnostem 

objektu, čímž otevírá možnost estetického oceňování. Eatonová vyzdvihuje rovněž roli imaginace při 

prvotním setkání s objektem a tvrdí, že výkon imaginace je esenciální recipientovu rozhodnutí, zda 

bude u objektu esteticky prodlévat či nikoliv. Robert S. Fudge se roli imaginace při prvotním 

ohledávání objektu nevěnuje. 

Další roli, kterou Brady, Fudge i Eatonová přičítají imaginaci v estetické zkušenosti přírody, je 

role transcendentní. Vhodná imaginativní zkušenost má potenciál vyvolat v recipientovi pocit 
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vznešena a uvést ho ve spojení s hrozivým, fundamentálním, v čem je příroda oproti člověku založena 

a čemu je člověk schopen čelit. Dochází tak k překročení od vlastností vnímaného objektu k pocitu 

význačnosti člověka ve vztahu čelit děsivým a fundamentálním silám přírody. Emily Brady rozpoutá 

diskuzi o této roli imaginace, když představí objevný modus imaginace, díky němuž recipient odhalí, 

skrze intenzivní estetickou zkušenost, pravdu nebo fakt o světě, v němž žije. Jako příklad takové 

estetické pravdy uvádí Brady pravdu o nevinnosti jehněte – k tomu může recipient dospět na základě 

součinnosti imaginace a percepce, v níž dochází ke kontemplaci bělosti jehněte a jeho křehké tělesné 

konstituce. Robert S. Fudge i Marcia Muelder Eatonová se proti takovémuto chápání pravdy, faktu o 

světě vymezují, neboť imaginativní responze na jehně jakožto nevinné není vhodná responze 

založená na odborných narativech. Přesto však oba autoři nevylučují pocit vznešena jako důsledek 

vhodné imaginativní responze na přírodní objekt, jen revidují Brady používaný termín „estetická 

pravda“ a poupravují jej na pozadí Hepburnova pojmu metafyzická imaginace. Metafyzické imaginaci 

a pocitu vznešena, které jsou specifické způsobem, jakým se imaginace vztahuje k estetickému 

objektu, se věnuje následující kapitola. 

4. ZPŮSOBY VZTAHOVÁNÍ IMAGINACE K ESTETICKÉMU OBJEKTU 

 

Na nejobecnější úrovni se imaginace k estetickému objektu vztahuje buď volně, nebo vázaně. 

Pokud budeme vycházet z Kantovy Kritiky soudnosti, tak se způsob vztahování imaginace 

k estetickému objektu liší při posuzování krásného a při posuzování vznešena. Kant tvrdí, že 

„podobně jako estetická soudnost při posuzování krásna vztahuje obrazotvornost v její svobodné hře 

k rozvažování, aby zcela souzněla s jeho pojmy (bez jejich určení), tak vztahuje tutéž schopnost při 

posuzování věci jako vznešené k rozumu, aby se subjektivně shodovala s jeho ideami (neurčito 

jakými), tj. aby vyvolala naladění mysli, které se shoduje a je slučitelné s tím naladěním, které by 

vyvolal vliv určitých idejí (praktických) na cit.“89 Při posuzování vznešeného tedy vztahuje estetická 

soudnost imaginaci, Kantovými slovy obrazotvornost, k pojmům, které jí nabízí rozvažování a snaží se 

s nimi splynout. V takovém případě pociťuje recipient vztahování imaginace k estetickému objektu a 

rozvoj imaginativní zkušenosti jako plynulé a bezešvé, neboť nedochází k žádnému rozporu mezi 

obrazotvorností a pojmy rozvažování. Kant porovnává vznešeno a krásno i z hlediska kvality jejich 

charakteru. Tvrdí, že zalíbení v krásném je „svým charakterem odlišeno od prvního zalíbení (ve 

vznešeném) tím, že toto (krásno) přímo obsahuje pocit podpory života a je proto slučitelné s půvaby 

a s hrou obrazotvornosti, kdežto druhé zalíbení (pocit vznešenosti) je libost, která vzniká nepřímo, 

totiž tak, že je vytvářena pocitem okamžitého zabrzdění životních sil a nato jejich ihned následujícím 
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a to silnějším výlevem, tedy jakožto dojetí, jak se zdá, není hrou, ale vážností v činnosti 

obrazotvornosti.“90 Ve své snaze sjednotit smyslové do jediného názoru, se imaginace rozvolňuje a 

naráží na své hranice. Recipientova mysl nalézá moc obrazotvornosti nepřiměřenou idejím rozumu, 

neschopnou znázornit neurčité pojmy a od toho rozporu se odvíjí libost v prožitku vznešena. Jde o 

libost, která podle Kanta vzniká nepřímo a je charakteristická určitým pulzováním, neboť „mysl je 

předmětem přitahována a střídavě stále znovu odpuzována“91. 

Kant popisuje pocit vznešenost jako pocit dvojího smíšeného charakteru: na jedné straně jde 

o pocit nelibosti „z nepřiměřenosti obrazotvornosti při estetickém odhadování velikosti k odhadování 

prostřednictvím rozumu“92 a libosti plynoucí z naší schopnosti tuto totalitu myslet, z rozumového 

určení našich poznávacích schopností, které přesahují schopnosti smyslovosti. Základem libosti je 

recipientova schopnost pojmout, myslet a uvědomit si onu nekonečnost. Proto podle Kanta nemůže 

být vznešený přírodní objekt, ale vznešeno je recipientův stav vyvolaný uvědoměním si jeho určení 

jakožto lidské bytosti schopné přírodě rozumově čelit. Oceňovaný výjev je spouštěčem procesu, který 

potvrzuje potence recipienta, jeho schopnost čelit přírodě jakožto ničivé a nezměrné. Kant rozlišuje 

matematické a dynamické vznešeno. V případě matematického vznešena je naše imaginace 

přemožena při setkání se s nekonečnou velikostí přírody, kterou není schopna sjednotit. Dynamické 

vznešeno je vyvoláno silou přírody, které nejsme schopni fyzicky čelit a která tak vyvolává strach a 

úctu. V takovém případě zahrnuje responze na vznešeno pocit potěšení smíchaný s hrůzou, strachem 

a úctou vzhledem k ničivosti přírody, k přírodnímu objektu, od něhož je však recipient v bezpečné 

vzdálenosti. 

Moment vznešena nalezneme i v již zmiňované Hepburnově studii „Krajina a metafyzická 

imaginace“93, jejímž hlavním cílem je představit pojem metafyzické imaginace jako jedné z možných 

složek estetického oceňování přírody. Na základě metafyzické imaginace odhaluje recipient 

v estetické zkušenosti cosi „fundamentálního (a bezpochyby hrozného) o tom, jak se věci skutečně, 

nebo konečným způsobem mají“94. Hepburn hovoří o tom, že mnohovrstevnatá estetická zkušenost 

přírody se může vyznačovat rozmanitostí jejích součástí: recipientovo oceňování se může odvíjet od 

jednotlivin, jako jsou kameny, stromy, mraky až po nejabstraktnější a nejobecnější náhledy na svět 

jakožto celek. Právě tyto abstraktní a obecné náhledy na to, jakým způsobem se věci na světě mají, 

jsou výsledkem výkonu metafyzické imaginace, kterou Hepburn definuje jako interpretační rámec, 

založený na vidění nebo interpretování jako, které má metafyzickou povahu v tom smyslu, že se 
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vztahuje k celku zkušenosti a nikoli pouze k tomu, co recipient aktuálně zakouší.95 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.  

Jiné, konkrétnější způsoby, jakými se objekt vztahuje k estetickému objektu, nabízí 

v monografii Imagining: A Phenomenological Study Edward Casey při rozboru aktivní fáze 

imaginativní zkušenosti96. Těmito formami imaginativní prezentace jsou: jednoduché představování si 

ve smyslu zobrazování (imaging), představování-si-že (imagining that) a představování-si-jak 

(imagining how). Jednoduché představování je, podle Caseyho, nejběžnější formou výkonu imaginace 

a je vždy senzoricky určité: jednoduchý objekt nebo událost si představujeme v určitých barvách, 

tvarech, pohybech (vizualizace), nebo si představujeme zvuky jako křik nebo melodii (audializace), 

anebo si představujeme určitou událost jako kombinaci viděného a slyšeného.   Představování-si-že 

zahrnuje představu určitého komplexní situace vzniklé mezi několika objekty či událostmi.  Popis této 

komplexní situace či události musí zahrnovat vzájemný vztah mezi nominativní a verbální složkou. 

Člověk si tak může představovat, že se právě něco děje, že nastala určitá situace – například, že 

neurčité množství delfínů plave v moři, nebo že venku prší. V této imaginativní prezentaci 

intendujeme vztahy mezi jednotlivými objekty či události obsaženými v komplexní představované 

situaci (state of affairs). Tato forma imaginativní prezentace může být senzoricky určitá i neurčitá. 

Představování-si-že jakožto forma imaginativní prezentace je využívána v příkladech Eatonové i 

Fudge, v nichž kladou důraz na umístění objektu do vhodného imaginativního kontextu a apelují na 

recipienta, aby si představil, že je objekt ve svém vlastním přirozeném prostředí a že určitým 

způsobem přispívá k soudržnosti ekosystému. Poslední formou imaginativní prezentace je 

představování-si-jak, které se často objevuje ve spojení s jiným druhem mentálního aktu. 

Představovaným obsahem se stává komplexní situace zahrnující osobu, která si představuje. 

Představování-si-jak v sobě obsahuje aktivní element, neboť si člověk představuje, jaké by to bylo, 

kdyby nastala určitá situace – subjekt si představuje, jaké by to bylo, kdyby se určitým způsobem 

choval, mluvil, myslel, cítil. Subjekt může vystupovat v představované scéně buď jako činitel, který 

utváří část výjevu, nebo se na danou situaci může dívat z vnějšku jako svědek. Obsah představování 

si, jak by se určitá situace odvíjela jako proces nebo jaké by to bylo, je založen na představování-si-že: 

abychom si dovedli představit, jaké to je spadnout z útesu, musíme si představit, že padáme z útesu. 

Tato třetí forma imaginativní prezentace je nejzřetelněji viditelná v prožitcích vznešena, které je 
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v kontinentální estetické tradici vázáno k estetické zkušenosti přírody. Jaký je však rozdíl mezi 

imaginativní zkušeností uměleckého díla a přírody?  

5. ROZDÍL MEZI IMAGINATIVNÍ ZKUŠENOSTÍ UMĚLECKÉHO DÍLA A PŘÍRODY 

 

Východiskem této podkapitoly je odlišnost estetické zkušenosti na jedné straně umění, na 

druhé straně přírody. Záměrem je poukázat, na pozadí této odlišnosti, na rozdíl mezi výkonem 

imaginace při estetickém oceňování přírodního objektu a při estetickém oceňování uměleckého díla. 

První část připomíná východiska, jimiž jsou odlišné charakteristické rysy estetické zkušenosti 

přírodního objektu na jedné straně a uměleckého díla na straně druhé, tak, jak je představují Ronald 

Hepburn ve studii „Současná estetika a opomíjení přírodního krásna“97 a Allen Carlson ve studii 

„Oceňování a přírodní environment“98. Výběr těchto autorů se neodvíjí od pozice, kterou zastávají 

v rámci diskuze o povaze environmentální estetiky, kdy Allen Carlson je proponentem kognitivistické 

pozice a Ronald Hepburn se snaží přemostit rozdíl mezi kognitivistickou a formalistickou pozicí a 

vytváří jejich amalgám. Výběr autorů se odvíjí od jejich podobného nazírání na specifičnost estetické 

zkušenosti přírody v kontrastu k estetické zkušenosti umění. První část této podkapitoly se zaměřuje 

na čtyři vybrané charakteristické rysy estetické zkušenosti a na jejich odlišné odstíny v estetické 

zkušenosti na jedné straně přírodního objektu, na straně druhé uměleckého díla. Těmito 

charakteristickými rysy jsou (ne)ohraničenost vnímaného, kontextualita, zapojení subjektu a jeho 

estetická pozornost. Druhá část je věnována zodpovězení otázky, jak se odráží specifičnost estetické 

zkušenosti uměleckého díla ve výkonu imaginace při jeho estetickém oceňování a jak se odráží 

specifičnosti estetické zkušenosti přírodního objektu ve výkonu imaginace. Cílem je poukázat na 

rozdílnost mezi imaginativní zkušenosti přírodního objektu a imaginativní zkušeností uměleckého 

díla, na rozdílnost, kterou se explicitně věnuje třetí část práce. Ve třetí části se odhaluje tento rozdíl 

jako ne zcela nepřekonatelný a poukazuje percepční aktivitu recipienta jako na společnou bázi, od níž 

se odvíjí každá imaginativní zkušenost a která může být příčinou nevhodného vnímání přírodních 

objektů.  

5.1.1.1 Odlišnost charakteristických rysů estetické zkušenosti přírody a estetické zkušenosti 

uměleckého díla 

 Poznámky o tom, že estetická zkušenost přírody a estetická zkušenost umění se vyznačují 

odlišnou mírou zapojení subjektu, odlišnou estetickou pozorností, kontextualitou a (ne)ohraničeností 
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vnímaného objektu, nalezneme už v Carlsonově studii z roku 1979 „Oceňování a přírodní 

environment“99. Carlsonovým cílem je poukázat na nedostatečnost převládajících paradigmatických 

přístupů k estetickému oceňování přírody (krajinného a objektového modelu) a představit 

environmentální model oceňování přírody, v němž jsou informace dodávané přírodními vědami 

vodítkem estetického oceňování. Za účelem obhajoby výsadního místa znalostí v estetickém 

oceňování přírody srovnává Carlson některé charakteristické rysy estetické zkušenosti přírodního 

objektu na jedné straně a uměleckého díla na straně druhé. Carlson poukazuje na to, že „u 

uměleckých děl jednoznačně víme, co a jak máme esteticky oceňovat.“100 Podle Carlsona víme, co 

máme oceňovat, protože dovedeme poznat, co je součástí uměleckého díla a co už nikoliv. Recipient 

ví, že cokoliv, co leží za rámcem uměleckého díla, nemá včleňovat do svého estetického prožitku a 

nemá chápat jako součást estetické hodnoty uměleckého díla. Carlson naráží na jeden 

z charakteristických rysů estetické zkušenosti uměleckých děl, a to na jejich ohraničenost. Umělecká 

díla a paradigmatické estetické objekty jsou vždy svým způsobem ohraničené, mají rámec. 

Podle Hepburna můžeme chápat tento rámec buď v úzkém slova smyslu jako rámec fyzikální, 

hmotný – tedy například rám malby, různé popisky a nápisy. Nebo lze rámec chápat v širokém slova 

smyslu jako širší orámování uměleckého díla a konvence spjaté s jeho prezentací – divadlo je 

rozděleno na jeviště a hlediště, stránka v knize je určitým způsobem rozčleněna101. A ačkoliv nemají 

všechna umělecká díla rámec v úzkém slova smyslu, všechna jsou svou povahou oddělena, vyčleněna 

ze svého prostředí.102 Tato ohraničenost uměleckého díla připomíná recipientovi, že ačkoliv to, co leží 

za rámcem uměleckého díla, může zasahovat do jeho ocenění, nemělo by se stát součástí estetické 

zkušenosti. Ohraničenost uměleckého díla, jeho vnitřní strukturovanost a vzájemné působení 

jednotlivých složek uměleckého díla jsou pro recipienta vodítkem pro rozpoznání estetických 

vlastností objektu.  

Naproti tomu přírodním objektům schází takto stabilní rámec, neboť přírodní estetické 

objekty zůstávají součástí svého prostředí, environmentu – nejsou od něj odtrženy. Neohraničenost 

vnímaného pociťuje recipient i při rozhodování, u které přírodniny či situace zůstane a bude ji 

následně kontemplovat. Jak píše Hepburn – to, co si recipient z percepčního pole vybere jakožto 

hodné estetického ocenění, závisí ve velké míře na percepční aktivitě, kterou bude muset vyvinout 

s ohledem na daný přírodní objektu.103 Cokoliv, co je za hranicí recipientova zaměření pozornosti, ho 

může překvapit, oslovit a vyzvat k začlenění do estetické zkušenosti (za předpokladu, že je recipient 
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schopný otevřít se nestabilnímu charakteru estetického prožitku přírody a překonat tlak 

interpretačních rámců, které si osvojil skrze umění). I při estetickém zakoušení uměleckého díla může 

být recipient překvapen, osloven neinterpretovanou jednotlivinou a vyzván k začlenění do 

estetického prožitku, nicméně tato dynamičnost a otevřený charakter je vlastní povaze přírody. 

Překvapení v uměleckém díle je dáno buď záměrem autora nebo nečekaným odhalením vnitřních 

vztahů složek uměleckého díla, nebo jeho vztahu ke světu, a jako takové může být částečně 

předvídatelné. Estetickému prožitku přírody je naopak vlastní dynamický, otevřený charakter, který 

nabízí nepředvídatelné percepční překvapení. 

 Dalším klíčovým charakteristickým rysem estetické zkušenosti přírodního objektu i 

uměleckého díla je zapojení subjektu. Umělecké dílo většinou oceňujeme jako statický, nezúčastněný 

pozorovatel, což se děje především v objektovém modelu estetického oceňování, kdy recipient 

objekt oceňuje jakožto samostatnou estetickou jednotku bez ohledu na kontext, v němž je objekt 

zasazen. Jasně vymezený prostor pro recipienta a pro prezentaci uměleckého díla, ona ohraničenost 

uměleckého díla, s sebou přináší určitou míru distance subjektu. K uměleckému dílu přistupuje 

recipient s určitou anticipací následného estetického prožitku, a proto jej vnímá jako popředí na 

pozadí předchozích zkušenosti. 

Naproti tomu při estetickém oceňování přírody je podle Carlsona potřeba, aby recipient 

vnímal environment, ono nenápadné pozadí jako nápadné popředí – aby vnímal oceňovaný objekt a 

jeho prostředí jako celistvou estetickou situaci zahrnující i recipienta.104 Ohraničenost a 

strukturovanost uměleckého díla – jeho začátek, prostředek, konec  - řídí percepční a imaginativní 

aktivitu recipienta. V případě estetického zakoušení přírody sice Hepburn upozorňuje na možnost 

zakoušet přírodní objekty jako statický, nezúčastněný pozorovatel105. Mnohem typičtější je ale 

situace, kdy je recipient těmito objekty obklopen ze všech stran, čímž se stává součástí 

environmentu. V něm se může volně pohybovat a i samotný pohyb se může stát důležitým prvkem 

v jeho estetické zkušenosti. Recipient se tak stává podstatným činitelem ve svém estetickém prožitku 

– nejenom, že záleží na něm, co z otevřeného pole daných možností si ke kontemplaci vybere, ale 

záleží na něm i to, jaké prvky do svého prožitku zahrne. Hepburn estetické zkušenosti přírody 

připisuje důležitý aspekt, který, zdá se, nepřipisuje zkušenosti umění, v níž jde o oboustranné 

zapojení diváka a subjektu. Při estetickém oceňování přírody však jde, podle Hepburna, i o určitý 

zpětný efekt, díky němuž divák zakouší sám sebe neobvyklým a intenzivním způsobem. Tento zpětný 

efekt však není cizí ani umění, obzvlášť architektuře, nicméně v estetické zkušenosti přírody si toto 

neobvyklé zakoušení sebe sama uvědomuje recipient mnohem intenzivněji a pronikavěji, protože 
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nejenom, že je přírodou obklopen, ale jako lidská bytost je i její součástí. Absence rigidního rámce a 

jasného vymezení pozice recipujícího subjektu a oceňovaného objektu či situace otevírá recipientovi 

zkušenost, v níž je „…zároveň hercem i divákem, je součástí krajiny a i tím, kdo prodlévá u tohoto 

bytí, hraje si s přírodou a nechává přírodu hrát si s ním samotným, včetně jeho vlastního vědomí sebe 

sama.“106 

 Třetí vybranou diferencí mezi estetickou zkušeností přírodního objektu a umění je odlišná 

kontextualita a s ní spjatá pozaďová zkušenost, jež tvoří pozadí každé estetické zkušenosti. 

V uměleckém díle jsou zahrnuta intencionální vodítka, kontextuální souvislosti, které do díla vložil 

autor. Kontextuální souvislosti jednotlivých složek díla mezi sebou a jednotlivého uměleckého díla 

k ostatním dílům, řídí recipientovu percepci a usměrňují jeho imaginaci. Pozaďová zkušenost je 

jednou z kontextuálních souvislostí, která se stává pozadím, na němž recipient vnímá umělecké dílo a 

uchopuje jej jako smysluplný percepční celek. Pozaďovou zkušeností jsou obecně všechny předchozí 

estetické zkušenosti, prožitky ať už uměleckých děl či přírodních objektů, konkrétněji setkání 

recipienta s určitým autorem, uměleckou školou, žánrem, dobou. Na tomto pozadí se odvíjí a stává se 

smysluplnou recipientova aktuální estetická zkušenost. 

Podle Hepburna lze paralelní pozaďovou zkušenost nalézt i v přírodě, i když je modifikována 

bezrámcovostí přírody. Pozaďovou zkušeností se stávají, podobně jako při estetickém oceňování 

uměleckého díla, recipientovi předchozí imaginativní a percepční zkušenosti. V případě estetického 

oceňování přírody nabízejí přírodní formy prostor pro svobodnou hru imaginace, která ústí v libost. 

Hepburn poukazuje na to, že tato libost je založena na hledání jakéhosi vzoru a u teistického hlediska 

(Bůh stvořil svět) i záměru – recipientova libost plyne z toho, že tvar mraku mu připomíná tvar hory, 

že struktura listu připomíná jeho žilkování107. Hepburnovy příklady jsou ukázkou toho, jak zakoušení 

přírodních objektů spouští proces rozvolňování stabilizovaného aspektového vidění, v němž 

vyzdvihujeme a soustředíme se na určité aspekty objektu, aspektujeme jeho určité základní rysy. 

Přírodní objekty často vybízí recipienta k co možná největšímu rozvolnění zažitých aktů aspektace, při 

němž se však neztrácí konceptuální spojení s objektem. Recipient tak rozevírá stabilizované 

souvislosti, na které je zvyklý ať už ze zkušenosti umění nebo z žitého světa, vidí objekt jako jiný 

objekt, čímž může docházet ke spojování aspektací u objektů a věcí, které nejsou totožné se sebou 

samými. Estetická zkušenost přírody má potenciál dát recipientovi nahlédnout nové spojitosti, jež 

nejsou ukotveny v samotném objektu či záměru autora.  
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 Čtvrtým rozdílem mezi estetickou zkušeností přírody a umění je odlišná estetická pozornost 

subjektu, tedy jeho pozornost k estetickým vlastnostem objektu. Při estetickém oceňování 

uměleckého díla je pozornost subjektu řízena jednotlivými intencionálními vodítky vně uměleckého 

díla a vzájemným působením jeho jednotlivých částí. Estetická pozornost subjektu může být 

odkláněna nevhodnými imaginativními responzemi, stejně jako v případě oceňování přírody, nicméně 

jsou jí dána vodítka, kterými se může řídit a soustředit se na percepční, nonestetické vlastnosti 

objektu, na jejichž základě odhaluje recipient estetické vlastnosti. Estetická pozornost subjektu je 

uměleckým dílem do určité míry řízena a je koncentrovanější i ve vztahu k interpretačnímu rámci. 

V případě estetického oceňování přírody je pozornost subjektu rozptýlenější, neboť se 

esteticky relevantními smysly mohou stát i čich, hmat, teplo, chlad, tlak a vlhkost. Obsazenost 

recipienta v esteticky oceňované situaci s sebou přináší roztroušenější pozornost a nebezpečí 

opominutí určitých estetických vlastností objektu. Jedinými vodítky estetické pozornosti subjektu 

jsou samotné percepční vlastnosti objektu a recipientovi pozaďové zkušenosti. Při estetickém 

oceňování přírody je pozornost subjektu k estetickým vlastnostem objektu rozředěna, neboť musí 

zahrnout i environment jakožto nápadné popředí, z něhož může v kterékoliv chvíli vyvstat určitá 

nahodilost vyzívající k integraci do estetické zkušenosti a k nutnosti neustále revidovat pozici, z níž 

subjekt na objekt nahlíží.  

5.1.1.2 Imaginativní zkušenost v estetické zkušenosti přírody a v estetické zkušenosti uměleckého díla 

Vzhledem k výše probíraným čtyřem odlišným charakteristickým rysům estetické zkušenosti 

na jedné straně přírody, na druhé straně umění, se lze domnívat, že se podstatně liší i jejich 

imaginativní zkušenost. Jak se tedy odráží specifičnost estetické zkušenosti umění ve výkonu 

imaginace při estetickém zakoušení uměleckého díla? A jak se odráží specifičnost estetické zkušenosti 

přírody v rozvoji imaginativní zkušenosti? 

S ohledem na ohraničenost vnímaného v uměleckém díle, jeho pojmově vymezený kontext a 

popsatelné pozaďové zkušenosti, distancovaný postoj a konvergentní estetickou pozornost, je rozvoj 

imaginativní zkušenosti při estetickém zakoušení uměleckého díla limitovaný, kontrolovaný a řízený 

vodítky. Ohraničenost vnímaného objektu umožňuje imaginativní zkušenosti rozvinout se na 

relativně stabilním základu – totiž na vymezeném, ohraničeném, v díle percepčně daném. Při svém 

vývoji je imaginativní zkušenost řízena do díla zabudovanými vodítky, jejichž následování je 

částečným garantem vhodné imaginativní responze. Částečným proto, že dalším garantem vhodné 
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imaginativní responze je například znalost objektu (Carlson108) nebo nezainteresovanost představ a 

schopnost představovat si dobře (Brady109). 

Obsah imaginativní prezentace vyvstává ve vlastním temporálně-prostorovém poli, čímž 

umožňuje překročení vnímaného objektu a nahlédnutí jeho vnitřních vlastností. Imaginativní 

zkušenost vede recipienta za percepčně dané, za ono ohraničené. Percepce je svou povahou vždy 

neúplná, neumožňuje obsáhnout objekt ve všech jeho aspektech, ze všech úhlů pohledu (příkladem 

může být, že když sedíme na židli, nejsme schopni vidět její zadní nohu, ale můžeme si ji představit). 

Imaginace je v tomto kontextu odložením neúplnosti vnímaného a je prodloužením vnímaného, 

neboť máme tendenci si představovat na základě již vnímaného, na základě percepcí naznačeného. 

Imaginace pozastavuje neúplnost percepce a nahrazuje ji úplností, možností nahlédnout objekt 

z různých úhlů pohledu a činí tak na základě vodítek obsažených nejen v samotné percepci, ale 

především v uměleckém díle. 

  Dalším charakteristickým rysem estetické zkušenosti umění je nižší míra obsazenosti subjektu 

v esteticky oceňované situaci. Nižší obsaženost, zapojení subjektu, s sebou přináší určitou distanci 

(jak fyzickou, tak psychickou) od vnímaného objektu, čímž se redukuje možnost vzniku 

zainteresované, sobecké, imaginativní responze, které se bojí například Robert Fudge ve studii 

„Imaginace a na vědě založené estetické oceňování nescénické přírody“110, když představuje 

imaginaci jako vrtošivou, nestálou a recipienta svádějící k představám o sobě samém. Díky této 

distanci se obsahem imaginativní zkušenosti mohou jednoduše stát vztahy mezi jednotlivými částmi 

uměleckého díla, vztahy uměleckého díla k jiným kontextuálně spřízněným dílům nebo jednoduché 

statické představy vyvstávající na základě vizualizace a audializace. 

Pozaďová zkušenost, tedy naše předchozí estetické zkušenosti s jinými uměleckými díly, 

školami, směry, autory, žánry, dává imaginaci další podnět ke zpracování, neboť umisťuje objekt do 

širšího imaginativního rámce. Díky umístění objektu do širšího kontext s sebou imaginativní 

zkušenost nese možnost odhalení nových, dosud nepovšimnutých estetických vlastností daného 

objektu. Hepburn upozorňuje, že si s sebou od jednoho díla k druhému přenášíme stabilní konvenční 

vzorce vytváření sjednocených percepčních celků. Toto sjednocování se odehrává na základě 

imaginativní a percepční zkušenosti recipienta a jako takové se může stát záležitostí zvyku. Důležitým 

faktorem pro rozvoj imaginativní zkušenosti v estetickém oceňování umění je i skutečnost, že 

umělecká díla vnímáme bez ohledu na jejich prostředí. Podle Carlsona nezmění vyjmutí uměleckého 
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díla z jeho kontextu, z jeho pojmového a prostorového kontextu, jeho estetické vlastnosti, jak je 

tomu u přírodního objektu111.  

 Naproti tomu při estetické zkušenosti přírody je výkon imaginace poněkud rozvolněnější. Díky 

neohraničenosti vnímaného, oné bezrámcovosti, se totiž kandidátem na esteticky oceňované může 

stát cokoli, co si recipient z percepčního pole vybere s ohledem na objektem vyžadovanou percepční 

a imaginativní aktivitu. Výkon imaginace je sice ukotven ve smyslově daném, nicméně toto smyslově 

dané je dynamické, může se každou chvíli změnit, neboť se recipient může setkat s vpádem 

neinterpretované jednotliviny a může být nucen revidovat svoje stanovisko a pozici.112 Pokud 

recipient dovede percepčně uchopit objekt a na základě jeho percepčních vlastností vytvořit 

imaginativní prezentaci, je nucen otevřít se nestabilnímu charakteru estetického prožitku přírody a 

začlenit tuto nahodilost do dané estetické situace. Na základě obsaženosti člověka v oceňované 

estetické situace, toho, že je doslova obklopen přírodou, zvuky, vůněmi a pohyby, se imaginativní 

zkušenost stává tím intenzivnější, čím vyšší je nutnost vypořádat se s vpádem nahodilosti, s výzvou 

k integraci něčeho, co zpočátku leží za hranicí recipientovi pozornosti. Míra nutnosti zapojení 

recipientových imaginativních a percepčních schopností v estetickém oceňování přírody má vliv na 

výkon tzv. metafyzické imaginace, tak jak se s ní setkáváme v Hepburnově studii „Krajina a 

metafyzická imaginace“113. Podle Hepburna dochází díky metafyzické imaginaci v estetické zkušenosti 

přírody k propojení smyslově daného s místem v kontextu, v němž ono smyslově dané získává 

význam. V rozpínajícím se imaginativním kontextu, který překračuje aktuální čas a prostor, se 

vnímatelné vlastnosti objektu stávají stopami neviděných procesů. Imaginace dává recipientovi, na 

základě například letokruhů stromu, nahlédnout hutný narativ, část historie přírody, proces vzniku a 

vývoje letokruhů. Imaginativní zkušenost se může rozpínat natolik, že může recipienta uvést do 

spojení se vznešenem a dát mu nahlédnout ono fundamentální, hrozné, co jej jako lidskou bytost 

přesahuje, ale co je spolu s Kantem schopen rozumově obsáhnout a čelit tomu. V takové estetické 

zkušenosti dochází k expanzi imaginace, ke strmému rozvoji imaginativní zkušenosti, v němž se 

rozvolňují navyklé akty aspektace. 

Kontext, v němž se přírodní objekt nachází, je tedy důležitý, protože předurčuje estetickou 

hodnotu objektu, která by ze sebe ztratila něco podstatného, pokud by recipient nevnímal 

environment jako popředí. Estetická hodnota daného objektu je však vždy proměnlivá, prozatímní, 

vzhledem k širšímu či užšímu kontextu, na nějž se recipient může zaměřit. Proměnlivost estetické 
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hodnoty vytváří podle Hepburna „hledačský neklid“114, který nutí recipienta k hledání nových 

východisek a komplexnějších percepčních sjednocení objektu. Na tento neklid, nisus, lze nahlížet jako 

na podnět rozvoje imaginativní zkušenosti, v níž se recipient snaží sjednotit percepčně dané. 

Imaginace umožňuje sjednocení i díky svému potenciálu narušit naše běžné způsoby uchopování a 

nahlížení na přírodu, a hlouběji si uvědomit vztah objektu k environmentu, stejně tak jako vztah 

člověka k přírodě. Imaginace umožňuje recipientovi uvědomovat si, imaginativně si zpřítomňovat 

obsah vědomostí, které dispozičně využívá, aniž by si uvědomoval jejich skutečnost. Toto 

uvědomování si má, podle Hepburna, epizodický charakter a určuje, jak na objekt recipient nahlíží a 

jak jej následně esteticky oceňuje. Imaginativním uvědomováním si překonává recipient nisus, 

směřování ke sjednocení. 

 

 Rozdíl mezi výkonem imaginace v estetické zkušenosti umění na jedné straně a estetické 

zkušenosti přírody na straně druhé tkví především ve stupni a míře tohoto výkonu. Rozdílnosti dvou 

imaginativních zkušeností dostatečně vystupují na povrch v předchozích odstavcích, i přesto je ale 

krátce shrnu. Vzhledem k otevřenému dynamickému charakteru vyžaduje oceňování přírody často 

hlubší zapojení imaginativních schopností jedince. Na druhé straně existují umělecká díla, která 

kladou vysoké nároky na výkon recipientovi imaginace, přesto je rozvoj imaginativní zkušenosti 

uměleckého díla řízen stabilnějšími vodítky, která do uměleckého díla vložil autor. V případě 

oceňování přírodního objektu se musí recipientova imaginativní zkušenost spoléhat na vlastní vodítka 

obsažená v percepci a na schopnost recipienta vybrat si z možných interpretačních rámců ten 

vhodný. Výkon imaginace při estetickém zakoušení přírody i umění může jak zvýšit, tak snížit 

estetickou pozornost. Stejně tak jako vhodná imaginativní responze umisťuje objekt do dynamického, 

environment zahrnujícícho kognitivního rámce a umožňuje vnímat a oceňovat objekt na kognitivně 

bohatší úrovni, tak nevhodná imaginativní responze může rozředit recipientovu estetickou pozornost 

a odlákat ji od vnímaného objektu a jeho vlastností do zcela nevhodného, irelevantního 

imaginativního kontextu. 

Dalším rozdílem je, že v případě estetické zkušenosti přírody se může imaginativní kontext 

rozšířit natolik, že je recipient uveden do stavu, v němž pociťuje kvalitu vznešena – zakouší nejen sílu 

a hrozivost přírody, ale také své vlastní určení jako lidské bytosti schopné této přírodní síle, onomu 

fundamentálnímu, čelit. Pokud bychom se drželi kantovského vymezení vznešena, nemůžeme tento 

pocit zakoušet ve zkušenosti uměleckého díla. 
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Dalším rozdílem je způsob, jakým imaginace ovlivňuje povahu estetického objektu a jeho 

estetickou hodnotu. 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. 

Dovolím si zde situaci poněkud vyhrotit a přirovnat výkon imaginace v uměleckém díle k výkonu 

imaginace při aspektovém vidění kachnokrálíka – způsoby, jakými se bude imaginace rozvíjet, jsou 

značně omezené. V případě rozmanitosti přírodních objektů a jejich dynamického prostředí je však 

omezený, uzavřený seznam interpretačních rámců nemožný a recipient si musí vybrat vhodnou 

imaginativní responzi a interpretaci z mnoha možných. Ať už v umění nebo v přírodě však imaginace 

otevírá možnosti oceňování tam, kde je recipient dosud neviděl, a přináší s sebou nové náhledy na 

objekt spolu s možnostmi rekonceptualizovat vnímání daných objektů. 

5.1.1.3 Percepce jako základ imaginativní zkušenosti  

 Přesto, že se předchozí část zabývala rozdíly mezi výkonem imaginace v estetické zkušenosti 

na jedné straně uměleckého díla, na straně druhé přírodního objektu, pokouší se následující část 

práce ukázat, že tyto rozdíly nejsou nepřekonatelné. Každá imaginativní zkušenost se totiž odvíjí od 

stejného základu. Tím je percepční báze, percepční aktivita recipienta. Percepční ohledávání 

předmětu je vždy prvotním krokem, od něhož se odvíjí imaginativní ohledávání předmětu. Každá 

imaginativní zkušenost má podobný průběh – díky kontinuitě mezi imaginací a percepcí se odráží od 

percepčně daného a od percepční aktivity recipienta, poté překračuje smyslově dané, neboť 

imaginativní a percepční zkušenost nejsou po celou dobu estetické zkušenosti kontinuální a následně 

díky novým vhledům umožněným diskontinuitami mezi imaginací a percepcí směřuje ke sjednocení 

percepčního celku a celistvému uchopení estetického objektu. 

Sjednocování percepčního celku a nahlížení smysluplnosti daného uměleckého díla nebo 

přírodního objektu se může stát lehce, jak již bylo řečeno výše, záležitostí zvyku. Některé způsoby 

vnímání máme jako recipienti natolik stabilizované, že si je přenášíme z jedné oblasti estetického 

oceňování do jiné oblasti. Na to naráží Allen Carlson, když v rámci představení dvou paradigmat 

estetického oceňování přírody poukazuje na objektový model, v němž recipient vnímá přírodní objekt 

vytržený z jeho přirozeného prostředí, z jeho environmentu a oceňuje jej jako soběstačný do sebe 

uzavřený celek, jako umělecké dílo.115 I druhý model estetického oceňování, krajinný, je vázán nikoliv 

už k sochám, ale ke krajinomalbě jako k uměleckému žánru. V krajinném modelu potlačuje recipient 

třetí rozměr a snaží se dívat na přírodu omezeně jako na dvojrozměrnou scenérii. I Ronald Hepburn 
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poukazuje ve studii „Příroda ve světle umění“116 na způsob, jakým naše vnímání uměleckých děl 

ovlivňuje a dokonce zprostředkovává naše náhledy na přírodu. Závěrem lze říci, že ať už umění 

ovlivňuje naše estetické oceňování přírody pozitivně nebo negativně, tak tento vliv vychází 

z percepčního ohledávání daného objektu a od něj se odvíjející imaginativní zkušenosti. 
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ZÁVĚR 

 

V první části práce, která byla věnována představení studie Emily Brady, Roberta S. Fudge a 

Marcii M. Eatonové, byly odhaleny kritické poznámky Fudge a Eatonové směřující k Bradyině modelu 

estetického oceňování. Kritika směřovala především pak ke dvěma kritériím, na jejichž základě Brady 

rozlišuje vhodný a nevhodný výkon imaginace, a také k pojmu „estetická pravda“, který Brady pojí 

s jedním z imaginativních modů. 

Ve druhé části práce se ukázalo, že odlišné názory zastávané v diskuzi o povaze 

environmentální estetiky, se projevují i ve způsobu, jakým vybraní autoři omezují výkon imaginace.  

Druhá část práce se snažila na základě domýšlení Bradyina modelu estetického oceňování ukázat, že 

Bradyin model předpokládá, díky založení imaginativní zkušenosti v percepci, jistou základní, 

intuitivní znalost objektu a proto není třeba omezovat výkon imaginace znalostí odbornou, tak jak to 

činí Fudge a Eatonová. Tato obecná znalost totiž řídí imaginativní responzi, protože umisťuje objekt 

do vhodného a objektu přirozeného pojmového a hodnotového rámce. 

Cílem třetí části práce bylo na pozadí úvah o imaginaci Brady, Fudge a Eatonové poukázat na 

role, které imaginaci v estetickém oceňování přiznávají všichni. Ukázalo se, že důvod proč Fudge a 

Eatonová omezují výkon imaginace odbornou znalostí, může spočívat buď v jejich opomíjení vztahu 

percepce a imaginace nebo v přílišném důrazu na odbornost znalosti, o níž se musí imaginativní 

zkušenost opírat. 

Čtvrtá, stručná kapitola se soustředila na dva způsoby, jimiž se imaginace váže k estetickému 

objektu. 

Cílem páté kapitoly bylo poukázat na rozdíl mezi imaginativní zkušeností uměleckého díla a 

imaginativní zkušeností přírody s důrazem na čtyři charakteristické rysy estetické zkušenosti na jedné 

straně uměleckého díla, na straně druhé přírody. Ukázalo se však, že tento rozdíl není 

nepřekonatelný, neboť základem každé imaginativní zkušenosti je percepce. 

Cílem práce bylo na pozadí třech vybraných studií poukázat na roli, jakou imaginace hraje 

v estetickém oceňování přírody. Ukázalo se, že bez ohledu na různá východiska a názory autorů 

v debatě o povaze environmentální estetiky, plní imaginace v estetickém oceňování přírody 

extenzivní, modifikační a odhalující roli. Zároveň s sebou vhodná imaginativní responze na oceňovaný 

objekt nese potenciál překonat navyklé způsoby dívání se a rozšířit tak škálu objektů, které bude 

recipient esteticky oceňovat. Imaginace je rovněž jeden z nástrojů, jimiž se může recipient chopit 

výzvy v podobě vnímání a estetického oceňování přírody a její proměnlivosti. Ze studií Fudge a 

Eatonové je navíc zřetelné, jak významně ovlivňuje imaginativní zkušenost při estetickém oceňování 

přírody nejen samo oceňování, ale také jednání recipienta s ohledem na rozvoj a uchování 

udržitelných environmentů.  
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