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Diplomová práce Pavla Broma je zaměřena na představení velmi zajímavé, do jisté míry 

opomíjené a především aktuální estetické teorie Susanne Langerové. Ústředním pojmem, který 

prostřednictvím Langerové úvah Brom osvětluje, je podle očekávání pojem symbolu. Práci by 

bylo tedy možné pokládat, pokud by poněkud překročila své stávající zaměření, jako příspěvek 

k teorii symbolu. 

Pavel Brom deklaruje záměr představit komplexně základní pojmovou výbavu koncepce 

Susanne Langerové s cílem dospět k definování umění, tedy k určitému objasnění smyslu 

umělecké tvorby (a dodejme nutně i recepce umění). Předem je třeba říci, že tento záměr jeho 

práce v zásadě naplňuje, byť by mohla být co do výsledné formy dovedena ještě dále (Tak je tomu 

ovšem asi vždy, nutno dodat.) 

V první fázi autor přibližuje Langerové pohled na percepci, která, jak píše Brom „je 

hluboce provázána s dalšími procesy naší mysli“. Následně přistupuje k důkladnému, postupnému 

představování teorie symbolu, v jejích vnitřních vztazích, s ohledem na rozlišení diskurzivního a 

nediskurzivního symbolu a fungování symbolu v umění. Rozsahem adekvátní pozornost je též 

věnována Langerové pojetí „pocitu“, samozřejmě v rámci vnitřní provázanosti s výše zmíněnými 

dílčími pojmy její teorie. V této souvislosti oceňuji pozornost věnovanou důležité, čas od času 

zmiňované, přesto opomíjené studii Otto Baensche „Kunst und Gefühl“ z roku 1923, které si 

vážila rovněž Langerová. Za důležitá však považuji i témata dalších kapitol, zejména 

působnost/vypnutí etiketovacího systému, pojetí virtuality v umění i mimo umění, vymezení 

pojmu jevení, zdání, a iluze. Toto všechno jsou pojmy či myšlenky, kterým je věnována ve 

filozofii a estetice posledního půlstoletí značná pozornost a text přímo volá po odkazu, či 

komparaci s těmito diskusemi. 

Tímto se vlastně dostávám ke své hlavní výtce, či spíše pociťovanému nedostatku práce. 

Text je budován systematicky a promyšleně, je psán čtivě (byť s narůstajícím objemem mírně 

„upovídaně“), je na vhodných místech protkán zajímavými příklady, jednotlivé pasáže jsou 
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shrnovány, je čtenářsky přívětivě předznačováno, co bude následovat. Nicméně jsou to právě 

otázky a historické souvislosti, které čtenáře napadají a u nichž by očekával alespoň odkaz, které 

v práci chybí. Velmi zajímavá pasáž o metafoře, podaná na pozadí širšího rozvrhu Langerové 

pojetí, by získala – stejně jako celá prezentovaná koncepce – na aktualitě, pokud by byla alespoň 

v některých ohledech srovnána se základními momenty vývoje příslušné diskuse ve 20. století. 

Stejně je tomu v otázce pojmu estetického postoje: jak se Langerové teorie k tomuto pojmu 

vztahuje, je možné tento pojem v její teorii nalézt, pokud ano, v jakém překladu? Jak je tomu 

s naznačenou distinkcí mezi přírodní, mimouměleckou a uměleckou krásou (či obecně estetickou 

hodnotou)? 

Odpovědi na tyto otázky, implicitně v textu přítomné, by bylo možné nejen dotáhnout do 

podoby jasně formulovaných tezí, bylo by rovněž možné tyto aspekty Langerové teorie provázat 

s kontextem minulých i současných bádání. V rámci obhajoby by mohl autor práce alespoň 

některé historické, kontextuální souvislosti jednotlivých součástí Langerové teorie naznačit, výběr 

je široký. 

 

Po formální stránce je diplomová práce psána pokud mohu soudit velmi kultivovaně a čtivě. 

Narazil jsem jen na minimum překlepů a jiných gramatických nedostatků. Stylisticky má 

autor tendenci (především směrem ke konci práci) se občas formulačně zaplétat či zacyklovat. 

Domnívám se, že ještě jedna fáze „čištění“ těchto momentů by práci pozvedla výše. Přesto se 

domnívám, že diplomová práce Pavla Broma je kvalitní, autorovi se podařilo celistvě 

představit nejednoduchý systém, a proto ji doporučuji k obhajobě. V případě úspěšné, 

přesvědčivé obhajoby, při zodpovězení v obou posudcích položených otázek a při doplnění 

alespoň některých chybějících souvislostí, navrhuji hodnotit práci stupněm výborně. 

 

 

V Praze 10. 9. 2017 

 

Ondřej Dadejík 


