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Benjamina a kritika tohoto pojetí u Adorna. Zároveň si předsevzala
odpovědět z benjaminovských pozic na Adornovy námitky: 1) Benjamin
rozhodně nespojuje své nové pojetí uměleckosti s heteronomií, jak mu
Adorno vytýká. 2) Heteronomizaci navíc nelze číst jako politizaci umění
zvnějšku, ale spíše jako „literarizaci veřejné sféry“ a otevření umění
masám. 
Vedoucí práce Martin Ritter vyzdvihl mezi klady práce především
kritičnost jak vůči Adornovi, tak vůči některým interpretacím v sekundární
literatuře, schopnost jasného vystižení rozdílů mezi Benjaminem a
Adornem, a to i v kontextu relevance jejich myšlení pro reflexi současné
situace. Práce podle něj projasňuje téma, které je často v sekundární
literatuře pojednáno temně. 
Oponentka Tereza Matějčková nejprve ocenila jasné vymezení problému,
jímž je nedorozumění mezi Benjaminem a Adornem, a schopnost proměnit
tuto konkrétní zápletku na obecný problém specifičnosti uměleckého díla,
ale i vztahu jedince a masové společnosti. Dále zdůraznila vysokou
stylistickou a formální úroveň předloženého textu. Na druhou stranu vytkla
poněkud zrychlenou prezentaci Adornovy pozice, která je pojednána spíše
ve své nedostatečnosti, a také ne zcela jednoznačného vymezení
samotného pojmu „aury“ v úvodu práce. Postrádala také jasné
pojmenování toho, co je na „auratičnosti“ žádoucí a co zavrženíhodné. 
Autorka ve své obhajobě vymezila auru jako kvalitativní jedinečnost
uměleckého díla, jako to, čím se originál odlišuje od své kopie. Aura
přitom není jen časoprostorovou jedinečností, ale je zároveň dána
společenským postojem vůči tomu, co je na originálu tak cenné.
Auratičnost je podle autorky nikoli něčím, co Benjamin obhajuje, ale spíše
tím, co v minulosti mělo svou závažnou roli, ale co v současnosti nelze
upřednostňovat. Autorka přiznává, že u Benjamina přetrvává paradox,
který je typický pro avantgardy, kterým je zrušení umění v důsledku jeho
úplného zespolečenštění v masové literalizaci, která je zároveň označena
za něco žádoucího. 
Komise se na základě přihlédnutí k velmi pochvalným posudkům, tak i



zdařilému průběhu obhajoby, jednomyslně přiklonila k tomu, že autorka
svou práci obhájila s hodnocením „výborně“. 

Výsledek obhajoby: Výborně

__________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

