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Diplomová práce Pavla Broma si klade za cíl představit o osvětlit teorii uměleckého symbolu 

Susanne K. Langerové. Zpracování tohoto tématu je obzvláště v kontextu české estetiky a 

teorie umění žádoucí, protože na Langerovou a její pojetí umění je v mnohých kontextech 

odkazováno, systematická pozornost ji však zatím věnována nebyla. K představení její teorie 

je nutné se zabývat i širším kontextem její filosofie, protože z ní její úvahy o umění vycházejí a 

bez tohoto kontextu by podléhaly (a mnohdy podléhají) zkreslení. Autor práce tuto potřebu 

reflektuje a k jejímu pojetí umění se propracovává postupně, když nejdříve představuje její 

obecnou teorii znaku, stojící v základech její filosofie. Pavel Brom postupuje systematicky, 

představuje její rozlišení mezi signálem a symbolem, přičemž se oprávněně zaměřuje na 

důkladnější explikaci jejího pojetí symbolu, protože to je klíčové pro její pojetí umění. Na 

tomto poli pak dále poukazuje na rozlišení mezi diskurzivním a nediskurzivním symbolem a 

symbolismem, přičemž právě umění bude jedním z význačných forem nediskurzivního 

symbolismu.  

V rámci své práce Pavel Brom postupuje trpělivě a bez výraznějších zkreslení představuje 

postupné kroky v argumentaci Susanne Langerové, které ústí v představení její teorie umění. 

Bromův způsob výkladu je promyšlený a ukazuje množství odvedené práce při vysvětlování 

komplexního a propracovaného filosoficko-estetického pojmového systému. Autor navíc 

prokázal cit pro výběr a komentování, klíčových míst její teorie. Práci by jistě pomohlo, kdyby 

autor více zaměřil pozornost na myšlenkový kontext, ve kterém teorie Susanne Langerové 

vzniká, a kromě poukazu na její souvislost s myšlenkami Otto Baensche (což je jistě ocenění 

hodné), poukázal i na souvislosti s Ernstem Cassirerem a Alfredem North Whiteheadem. Tuto 

námitku však mírním, protože i bez těchto souvislostí práce rozměrem přesahuje požadavky 

na diplomovou práci. 

Zdá se mi však, že v rámci důrazu na filosofii Susanne K. Langerové autor poněkud propadl 

jejímu slovníku a není schopen úspěšně vykročit za referování o její teorii. To vede k tomu, že 

jeho práce sice otevírá řadu zajímavých a relevantních otázek, autor se u nich ale bohužel často 

nepozastaví a pokračuje dál. Pokusím se na několik z nich poukázat. 

Na straně 26 autor oprávněně tvrdí, že jednostranné zaměření na diskurzivní symboly, vede k 

přehlížení kvalitativní povahy skutečnosti. Nezastaví se však, aby ukázal proč? Nezastaví se 

dokonce, ani aby se hlouběji zabýval pojmem kvalita. To by mohl napravit u obhajoby. 

Na straně 76 si autor oprávněně klade otázku, co v Langerové teorii „odlišuje umění od 

mimoumělecké krásy“. Na tuto relevantní otázku jsem však nenašel odpověď. I ta by mohla 

padnout u obhajoby. 

Autorův přímočarý způsob výkladu vede i k určitým neosvětleným paradoxním tvrzením. Na 

straně 46 například tvrdí: „Kromě světa tak, jak jsme zvyklí jej pojímat, z materiálních objektů, 



je zde ještě jeden svět, který vnímáme kolem sebe. Tento druhý „svět“ je světem pocitů. Je to 

svět z nesenzorických vjemů a tudíž očím neviditelný.“ Druhý svět, o kterém je řeč je tedy na 

jednu stranu tím, co „vnímáme kolem sebe“, na druhou stranu je to „svět z nesenzorických 

vjemů a tudíž očím neviditelný“. Mohl by se autor pokusit u obhajoby tento spor rozmotat?  

Celkově práci oceňuji. Jako školitel musím kladně ohodnotit i razantní vývoj k lepšímu, kterým 

text prošel. Diplomovou práci Pavla Broma proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit, 

jako velmi dobrou. Pokud by se autor úspěšně vyrovnal s výše uvedenými připomínkami a 

zodpověděl by i případné připomínky školitele, nebránil bych se hodnocení o stupeň zlepšit. 
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