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Diplomová práce Veroniky Pejšové je věnována estetické teorii jednoho z nejvlivnějších autorů 

současnosti, Richarda Shustermana, konkrétně jeho pojetí estetické zkušenosti. Hlavním 

autorčiným cílem je ukázat, proč a jakým způsobem Richard Shusterman oživuje letitý pojem 

estetické zkušenosti a jakou roli v jeho estetické teorii zaujímá. Práce je proto strukturovaná 

do tří základních celků.  

V první části autorka představuje estetickou teorii Johna Deweyho, jejímž centrálním pojmem 

je právě pojem estetické zkušenosti. Toto pojetí navíc později silně inspirovalo Shustermanovu 

estetiku. Pejšová ukazuje, že pojem zkušenosti ve smyslu interakce organismu s jeho 

prostředím, Dewey ve své filosofii používá jako nástroj pro překonání sporného předpokladu 

nezávislého objektu a subjektu a ukazuje, jak je tento pojem později využit pro nalezení vztahu 

mezi každodenním životem a uměním. Ve druhé části autorka naopak ukazuje, jak byl pojem 

estetické zkušenosti vytlačován z teorií analytické estetiky jako problematický termín, který je 

třeba ve svém významu buď redukovat nebo zcela opustit. V rámci třetí kapitoly pak autorka 

ukazuje, jak se Shusterman, poučen kritikou pojmu estetické zkušenosti z pozice analytické 

estetiky snaží rekonstruovat pojem estetické zkušenosti, tak, aby byl vůči této kritice 

rezistentní a současně dokázal plodně přispět k otázkám, které vyvolává současné umění. 

Celý rozvrh práce je ve své strategii oprávněný a autorka s představovanými teoriemi pracuje 

citlivě a s porozuměním. Přesto se centrální pojem z celé práce postupně jaksi vytrácí. 

V případě rozboru Deweyho estetiky je sepětí rozboru estetické zkušenosti a otázky vztahu 

umění a mimoumělecké oblasti představeno zcela zřetelně. V druhé části autorka korektně 

představuje hlavní pojmy a problémy estetických teorií M. C. Beardsleyho, N. Goodmana a A. 

Danta. Ty mají zřejmě reprezentovat ta pojetí analytické estetiky, která s pojmem estetické 

zkušenosti v jakkoliv zúžené podobě znovu pracují (Beardsley) nebo pojem estetické 

zkušenosti téměř nepoužívají, jejich teorie ale určitou analogii s pojmem zkušenosti připouští 

(Goodman, Danto). V tento moment bych očekával podrobnou analýzu toho, proč Goodman 

ani Danto s pojmem zkušenosti skoro vůbec nepracují a vyzdvihnutí momentů jejich teorií, 

které je s pojmem zkušenosti sbližují. To jsem však v práci nenašel. Autorka by mohla tuto 

otázku tedy zodpovědět alespoň u obhajoby. To by také mohlo lépe ozřejmit, proč se autorka 

z rozsáhlého pole analyticky orientované estetiky podrobněji věnuje právě těmto autorům. Ve 

třetí části autorka ukazuje Shustermanovu snahu o nalezení vztahu mezi tzv. vysokým a 

populárním uměním. Jak ale k této Shustermanově snaze přispívá pojem estetické zkušenosti? 

V podkapitole o Shutermanově somaestetice je sice souvislost s pojmem zkušenosti patrnější, 



pokud však Shusterman somaestetiku definuje jako disciplínu směřující ke kultivaci našich 

smyslových, emocionálních i myšlenkových zkušeností, mohli bychom v jeho případě ještě 

mluvit o některých typech zkušenosti, které estetickými nejsou? Tyto otázky by mohly být 

zodpovězeny u obhajoby. 

Celkově je diplomová práce Veroniky Pejšové napsána čtivě, využívá rozsáhlé množství 

primární i sekundární literatury a probírané teorie citlivě reflektuje. Posuzovanou diplomovou 

práci proto doporučuji k obhajobě a pokud se autorka kreativně vyrovná s uvedenými 

připomínkami a případnými připomínkami školitele, navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

 

Sofie, 28. 1. 2018 

Kaplický 


