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Veronika Pejšová se ve své diplomové práci s názvem Perspektivy pojmu estetické 

zkušenosti v díle Richarda Shustermana pokusila zpracovat náročné a velmi aktuální téma. 

V ohnisku jejího zájmu se nachází nejvýznamnější pojem moderní estetické teorie, pojem 

estetické zkušenosti, o jehož relevanci a další životnosti se vedou dlouhodobé spory. Právě jedna 

z hlavních linií těchto sporů se pak stala i významnou součástí předkládané diplomové práce. 

Pojem zkušenosti a jeho estetický rozměr učinil centrálním bodem své reformě pojaté filozofické 

hypotézy asi nejvýznačněji a nejvlivněji v první třetině minulého století zakladatel filozofického 

pragmatismu John Dewey. Deweyho naděje vkládané do tohoto pojmu se naplnily za jeho života 

jen zčásti. Od 50. let minulého století nastupuje dodnes trvající vliv tzv. analytické estetiky, pro 

kterou byl odkaz filozofického pragmatismu, ztělesňovaný na poli estetické teorie především 

Deweym, jedním z hlavních terčů kritiky. Nicméně, ke konci minulého století (v jeho posledních 

třech dekádách) můžeme pozorovat uvnitř samotné analytické filozofie (a tedy i estetiky) obrat, 

znovunalézaní pragmatických kořenů a s ním i znovuobjevování aktuality Deweyho teorie. 

Veronika Pejšová věnuje všem těmto fázím poučenou pozornost. Nejprve představuje základní 

rysy původní Deweyho myšlenky reinterpretace pojmu (estetické) zkušenosti a poté, v druhé 

části, rozebírá s využitím rozsáhlé a relevantní literatury, hlavní kontrastní momenty vztahu mezi 

nastíněným pragmatickým pojetím a přístupem nejvýznamnějších analytických filozofů 

(Beardsley, Goodman, Danto), vztahujících se k této problematice. Ukazuje se zde mnohem 

zásadnější Deweyho vliv a tedy i životnost klíčového pojmu, navzdory desetiletím kontinuální 

kritiky. 

S neopragmatickým obratem v analytické estetice narůstá i zájem o jedno z Deweyho vrcholných 

děl Umění jako zkušenost (1934). Asi nejvýznamnějším momentem tohoto návratu pragmatické 

estetiky a pojmu zkušenosti se stala kniha Richarda Shustermana (Pragmatist Aesthetics. Living 

Beauty, Rethinking Art, 1992) z počátku devadesátých let minulého století. Shusterman je pro své 

rozvíjení Deweyho odkazu a obhajobu klíčového pojmu právem považován za nejvýznamnějšího 

pragmatického estetika dneška. Autorka ve své diplomové práci postupně připomíná, uvádí a 
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reviduje Shustermanovy argumenty a ve třetí části práce se soustředí na Shustermanovu 

interpretaci Deweyho pojetí „umění jako zkušenosti“, na její aplikaci („krásné umění rapu“) a na 

Shustermanovo vlastní, přesto s Deweyho pragmatismem ovlivněné pojetí, tzv. somaestetiku. Se 

znalostí původních záměrů a vývoje psaní práce zmiňuji jednu z možných výtek, a tou je jistá 

asymetričnost celého textu. Jednoduše řečeno, vzhledem k názvu je Shustermanově interpretaci 

naplno věnována až třetí, poslední část, byť je této části postupně připravována půda. 

Text diplomové práce je poučeným shrnutím a výkladem základních témat, celá práce je 

systematicky vypracována, založena na důkladném studiu primární i sekundární literatury. Po 

gramatické a stylistické stránce nemám zásadních námitek, autorčin styl je čtivý a přehledný. 

Celkově považuji diplomovou práci Veroniky Pejšové za úspěšnou, doporučuji ji k obhajobě a 

pokud se diplomantka vyrovná s námitkami a připomínkami oponenta, navrhuji známku výborně. 

 

V Litoměřicích 27. 1. 2018 

 

Ondřej Dadejík 


