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Krása a vkus ako estetické kategórie 

 

Jana MIKLUŠOVÁ 

 

ÚVOD 

 Krása a vkus sú nepochybne jedny zo základných estetických kategórií, ktoré sú 

podstatne dôležité v živote každého jednotlivca. Všetko v našom okolí súvisí s krásou či 

škaredosťou, ktorú vnímame na základe našich zmyslov a individuálne posudzujeme na 

vlastnom pocite páčenia či nepáčenia sa. Na to, aby sme mali skutočný pôžitok z pocitu 

krásna, musíme mať dobre vycibrený a správny estetický vkus. Tieto estetické kategórie si 

priblížime zo všeobecného aj konkrétne estetického hľadiska. V práci uvádzame aj chápanie 

týchto estetických pojmov v ponímaní estetika, básnika, esejistu a predstaviteľa kritického 

realizmu Georga Santayanu, ktorý patrí k zakladateľom estetického myslenia na americkej 

pôde a jedného z najznámejších mysliteľov dejín filozofie a estetiky Immanuela Kanta. 

 

Stručná charakteristika estetiky 

 

 Každý spoločenský jav, čin alebo motív ľudskej činnosti má súčasne estetický aj 

etický význam a môžeme ho hodnotiť buď ako krásne alebo škaredé, alebo ako dobro či  

zlo. Estetika ako samostatná vedná disciplína skúma podstatu, zákonitosti a konkrétne prejavy 

všetkých stránok estetického osvojovania si sveta v ich dialektickej (umenie rozlišovať, 

odkryť podstatu, skrytý zmysel) jednote. Základné estetické kategórie – krásno, škaredé, 

vznešené, nízke, dramatickosť, tragickosť, komickosť, hrdinskosť – sa vysvetľujú ako 

osobitné prejavy estetického osvojenia si sveta v každej oblasti spoločenského bytia, 

ľudského života, vo vzťahu k prírode, v kultúre, a celkovo v spôsobe života.  

 Pretože estetika, je svetonázorovou vedou, podobne ako filozofia, stavia na čelo svojej  

problematiky riešenie otázky vzťahu estetického vedomia a umenia k spoločenskému  

bytiu, a k ľudskému životu. 

Existuje nespočetné množstvo definícií o tom, čo je estetika. „Pojem estetika má svoj základ v 

gréckom slove aisthetikos, čo v preklade znamená vnímavosť, resp. cit pre krásu. Estetika je 

náuka o povahe, príčinách, zákonitostiach a význame estetických javov ako výsledku 
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estetického a umeleckého osvojovania si sveta.“ 1 Estetiku ako označenie pre samostatnú 

vednú disciplínu zaviedol vo svojom diele Aesthetica Alexander Gottlieb Baumgarten, ktorý 

chápe estetiku ako všeobecnú teóriu zmyslového poznania a priniesol novú ideu špecifickej 

disciplíny. Estetiku výslovne odlišuje od: 1. vlastného umenia, pretože umenie je činnosť 

a estetika je reflexiou tejto činnosti a jej výsledkov, 2. didaktiky umenia, literatúry a spisov 

o poetike, pretože cieľom estetiky nie je vychovávať umelcov a básnikov, 3. kritiky, pretože 

kritika sa usiluje hodnotiť umelecké diela a vytvára o nich hodnotové súdy, 4. psychológie, 

pretože tieto dve disciplíny sa často prekrývajú, 5. morálky, lebo ich ciele sa líšia a estetické 

hodnoty sú nezávislé na morálnych hodnotách. Dnes by sme už mohli Baumgartena doplniť 

ďalším odlíšením, a to odlíšením estetiky od histórie umenia. História umenia situuje fakty 

(diela, smery) do priestoru a času, no estetika sa od toho svojím konceptuálnym 

generalizujúcim charakterom vzdiaľuje.2 Tak ako iné vedy, rovnako aj estetika je sústavou 

pojmov, ktoré sú myšlienkovým vyjadrením samotnej skúmanej skutočnosti, teda estetických 

javov. „Od svojho vzniku v starovekom Grécku sa estetika zaoberala pôvodom a podstatou 

krásy, jej účelom a prejavmi v dramatickom umení, literatúre, hudbe a výtvarnom umení. V 

súčasnosti je estetika jedným z najdôležitejších koreňov postmodernej filozofie. Predmetom 

estetiky je predovšetkým skúmanie krásna.“ 3 Estetické hodnotenie prebieha prostredníctvom 

protikladných kategórií, ako je napríklad krásne – škaredé. Predmetom je tiež skúmanie 

funkcií estetična, estetického vnímania, estetických činností, vzťahov, estetického vedomia 

a v neposlednom rade je to aj vedecké skúmanie akéhosi estetického fenoménu, ktorým sa dá 

nazvať niečo, čo spája všetky oblasti estetiky a tvorí z nich estetično. Estetično sprevádza 

človeka od čias jeho vývinu po súčasnosť a je súčasťou mnohých ľudských činností. Oblasť 

estetična ako tvrdí Mistrík sa však nedá presne definovať. Dá sa však charakterizovať ako 

kategória estetiky, ktorá označuje špecifickú formu ľudského vzťahu k osvojovaniu si sveta. 

Estetično je zvláštnou sférou života spoločnosti a dá sa pri inom pohľade ponímať aj ako 

určitá kultúrna hodnota, pretože sa vždy nejakým spôsobom hodnotenia dotýka. Je však aj 

estetickým estetickým predmetom. Tradičným estetickým predmetom je krásno.4 Krásno vo 

všeobecnosti zahŕňa jeden zo základných termínov estetiky. Jedná sa o jedno z možných 

označení estetickej hodnoty. Krásne môže byť označované druhovo, nejasne a takmer 

                                                 
1CYBEREVE: Krása a vkus ako estetické kategórie. In: http://referaty.atlas.sk/slovencina-a-
cestina/uvahy/20640/krasa-a-vkus-ako-esteticke-kategorie (06. 05. 2010). 
2 Porov. SOURIAU, É.: Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria publishing, 1994, s. 242. 
3 CYBEREVE: Krása a vkus ako estetické kategórie. In: http://referaty.atlas.sk/slovencina-a-
cestina/uvahy/20640/krasa-a-vkus-ako-esteticke-kategorie (06. 05. 2010). 
4 Porov. MISTRÍK E.: Základy estetiky a etiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996.  
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exklamatívne ako predmet veľmi priaznivého bezprostredného a intenzívneho estetického 

hodnotenia. Môže sa aplikovať na všetky druhy javov: krásna žena, krásny kôň, krásna 

krajina, krásne auto. Môžeme ho použiť v tomto zmysle pre všetko, čo vyvoláva nadšený 

obdiv, dokonca aj vtedy, keď tento obdiv nie je jasne špecifikovaný ako obdiv estetický. 

Môže sa tiež použiť v logickom alebo vedeckom zmysle: krásny pokus, krásna technika. 

V morálnom zmysle povieme: krásne gesto, krásna činnosť, bez toho, aby sa hlásal logický či 

morálny estetizmus. V tomto poňatí, kde sa krásno javí ako odborný termín, môžeme 

pochopiť paradoxné použitie slova v spojení so škaredou vecou, ale vo svojom druhu 

dokonalou: krásny omyl, krásny hnev. Vo všetkých týchto použitiach má slovo alebo pojem 

krásno bežný význam, ktorý je však zdrojom mnohých problémov a musí byť omnoho 

podrobnejšie, presnejšie a vedecky analyzovaný estetikou. Ak aplikujeme omnoho 

prepracovanejšie estetické kritériá, potom epiteton krásny nie je jediným estetickým 

prívlastkom, ale špecifikuje iba určitú estetickú kvalitu medzi mnohými inými. Ide o určitú 

estetickú kategóriu. Potom stojí v protiklade krásno a pekné, pričom krásno je omnoho 

vznešenejšie a vážnejšie ako pekné, ktoré je príjemnejšie, zvodnejšie a ľúbeznejšie. Krásne sa 

tak stavia do protikladu proti vznešenému, teda do opozície, ktorej prikladal extrémnu 

dôležitosť Kant. V tejto opozícii, kde je ako krásna kvalifikovaná ako bytosť, tak aj pozeranie, 

sa týmto termínom označujú vlastnosti určitej miery, vyváženosti, harmónie, božského pokoja 

a šťastia, no pokiaľ sa vraví o vznešenom, vybaví sa neobmedzenosť, nespútaná dynamika 

a bolestný konflikt. Niektorí autori ponímajú krásno ako základnú estetickú hodnotu, ktorá 

dominuje všetkým kategóriám. Ďalšou funkciou krásna je normatívny obsah. Krásnym 

budeme nazývať to, čo chce byť uznávané ako odpovedajúci jedinému platnému estetickému 

ideálu a jedinej autentickej hodnote, alebo aspoň hodnote, ktorá má byť propagovaná. 

Z estetikov najčastejšie tí, ktorí si mysleli, že sú schopní definovať krásno, definovali ho 

s normatívnym úmyslom, alebo pri najmenšom chceli svoju definíciu krásna založiť na 

estetickom systéme. Je nemožné vymenovať všetky definície krásna. Napríklad Ogden, 

Richards a Wood vo svojom diele Základy estetiky, vymenovali šestnásť definícii krásna, 

z ktorých každá zodpovedá jednému odlišnému systému a vcelku ho vystihuje. Sú to: 1. to, čo 

má kvalitu krásna, 2. to, má špecifickú formu, 3. to, čo dobre napodobuje prírodu, 4. to, čo je 

výsledkom úspešného využitia nejakého prostriedku (média), 5. to, čo je dielom génia, 6. to, 

čo objavuje pravdu, duch prírody, ideál, svet, 7. to, čo vytvára ilúziu, 8. to, čo vedie 

k žiaducim sociálnym afektom, 9. to, čo je výrazné, 10. to, čo je príčinou radosti, 11. to, čo 

vyvoláva emócie, 12. to, čo vyvoláva špecifickú emóciu, 13. to, čo implikuje proces 
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sympatickej imaginácie, empatie 14. to, čo zvyšuje životnú silu, vitalitu, 15. to, čo 

sprostredkuje kontakt s mimoriadnymi osobnosťami, 16. to, čo vedie k synestézii.5  

 Estetika by potom mohla byť náukou o krásne a to estetika vo svojej podstate nie je. Krásno a  

jeho kategórie vždy mali a nepochybne majú v estetike významnú úlohu, nie sú však  

centrom jej záujmu, pretože sa mnohokrát stáva, že pojmy estetický, krásny sa často 

zamieňajú, či chybne stotožňujú. Nedá sa hovoriť o krásnom ako o  

estetickom, lebo estetické neznamená vždy aj krásne. Mať estetický vzťah nie je  ako mať 

krásny vzťah. Naproti tomu taktiež neestetický nemôže znamenať 

škaredý,  pretože ak niečo nie je estetické nemusí byť hneď aj škaredé.6   

 

Základom ponímania estetiky ako samostatnej vednej disciplíny je  úloha estetických pojmov  

a estetických kategórií, ktoré sú nástrojom teoretického poznávania estetickej sféry.  

Zadefinovanie pojmov krása či vkus je už oddávna zdrojom najrôznejších diskusií.7 

 

 Krása ako estetická kategória  

 

Môžeme s istotou tvrdiť, že celé dejiny estetiky sa zaoberali pojmom krása a že teória 

umenia sa taktiež snaží objasniť pojem krásy, no snaží sa skôr vysvetliť to, čo je krása a ako 

možno túto zložitú estetickú vlastnosť definovať. Dnes už existuje množstvo definícií o tom, 

čo je alebo nie je krása, taktiež poznáme veľa vymedzení, čo by malo byť zmyslom krásy. 

Krása je vo všeobecnosti považovaná za špecifickú hodnotu. Zakaždým, keď sa hovorí 

o kráse, vedie to k tomu, aby sa hľadala podstata, definícia, kritérium, ale krása ako kvalita 

citová môže byť predmetom priamej a dokonca aj všeobecnej skúsenosti. Zatiaľ čo štúdium 

krásna vedie často k estetickému relativizmu, čo je druh skepticizmu, omnoho ľahšie sa dá 

dospieť k praktickej zhode o tom, čo patrí pod pojem krásy. Je isté, že existuje veľa osôb, 

ktoré buď svojím založením, alebo nedostatkom estetickej výchovy nemajú žiaden cit pre 

krásu krajiny, stromov, oblakov, a vôbec ju nevnímajú. Ale osoby s estetickou citlivosťou 

budú všeobecne za jedno v priznávaní kvality krásy. Prvoradým a bezpochyby základným 

citom je obdiv. Prejavuje sa objektívne, napríklad spozornením, zaujatím, zastavením dychu. 

Je ľahké si všimnúť, že niektoré z týchto reakcií sú zhodné s reakciami vyjadrujúcimi údiv. 

Etymologicky sú obdiv a údiv zhodné. To preto, že vnímanie krásy je v skutočnosti rovnaké, 

                                                 
5 Porov. SOURIAU, É.: Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria publishing, 1994, s. 487 – 488. 
6 Porov. MISTRÍK E.: Základy estetiky a etiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996. 
7 Porov. CYBEREVE: Krása a vkus ako estetické kategórie. In: http://referaty.atlas.sk/slovencina-a-
cestina/uvahy/20640/krasa-a-vkus-ako-esteticke-kategorie (06. 05. 2010). 
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ako keď sme v údive pred niečím úplne nepravdepodobným, ale úplne dokonale vydareným.8   

Krása môže byť definovaná ako to, čo sa nám páči a to čo zaujme naše zmysly. Je to 

najvyššia kladná estetická hodnota a predmet viacerých vedných disciplín, najmä však 

estetiky. Krása patrí spolu s kategóriou vznešenosti, tragickosti a komickosti k základným 

estetickým kategóriám vôbec. Krásu však nemôžeme stotožňovať s estetickosťou, rovnako ani 

ostatné kategórie, krása je len výrazom estetiky. Krásu nemožno stotožňovať ani s 

umeleckosťou. Umeleckosť patrí do oblasti realizovanej tvorby, je to realizovaná estetika,  

teda estetika vo forme umeleckého diela.  

Teraz sa zameriame na definovanie krásy u Georga Santayanu a Immanuela Kanta. 

George Santayana, sa pokúsil vymedziť pojem krásy a jej zmysel v živote človeka v jeho 

prvej príručke na americkom kontinente, v diele  z roku 1896 The Sense of Beauty.9 Autor 

v príručke sám hovorí: „Definícia, ktorá by mala skutočne definovať, nesmie byť nič viac než 

interpretácia pôvodu, miesta a prvkov krásy ako objektu ľudskej skúsenosti.“10 

Santayana zastáva názor, že žiaden objekt, nie je v skutočnosti škaredý. Pri vnímaní 

„nie sme potešení zlom, ale sme potešení živým a vzrušujúcim dojmom, ktorý je dobrý, ale 

ktorý je objektívnou príčinou udalosti, ktorá sa druhým môže javiť zlá (napríklad horiaci dom, 

alebo potápajúca  sa loď), ale o jej dôsledkoch vôbec nerozmýšľame.“11 

Jeden predmet môže vyvolať v človeku rôzne reakcie, dôležitá je však prijímateľova 

schopnosť vnímať daný predmet a využívať predchádzajúce skúsenosti pri vnímaní, najmä 

forma prezentácie. Ak si uvedomíme nemožnosť definovať to, čo je alebo nie je krásne, 

zameriava to pozornosť na človeka, jeho schopnosti, prijímať dané umelecké dielo ako 

krásne.12 “Krásu ako hodnotu13 chápeme ako pociťovanú emóciu alebo potešenie a nie ako 

vnímanú skutočnosť.“14Každý jednotlivec by mal mať svoje vlastné estetické súdy. Každý 

                                                 
8 Porov. SOURIAU, É.: Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria publishing, 1994, s. 485 – 486. 
9 V tomto diele The Sense of Beauty Santayana ponúkol svoj vlastný pohľad na krásu, na jej zmysel a ukázal, 
ako môže jedinec nadobudnúť tento zmysel. Poukazuje tu najmä na okolnosti a podmienky, za ktorých krása 
môže vzniknúť a ako by sme ju mali správne vnímať. Vo svojej teórii sa málo venoval definovaniu samotnej 
krásy. 
10 Porov. BANDUROVÁ, L.: Zmysel krásy v súčasnom umení. In: SOŠKOVÁ, J.: Súčasné umenie 
v medzidisciplinárnej komunikácií. Studia Aesthetica XI. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 2009, s. 201. 
11 Porov. BANDUROVÁ, L.: Zmysel krásy v súčasnom umení. In: SOŠKOVÁ, J.: Súčasné umenie 
v medzidisciplinárnej komunikácií. Studia Aesthetica XI. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 2009, s. 202. 
12 Človek na základe skúsenosti môže rovnaký objekt vnímať vždy odlišným spôsobom a túto skúsenosť 
považuje Santayana za dominantnú dispozíciu človeka pri vnímaní krásy. Skúsenosť napomáha objaviť 
a následne pozorovať tú krásu, ktorú sme neobjavili pri predchádzajúcom vnímaní. V jeho uvažovaní je estetická 
skúsenosť vždy subjektívna. 
13 Krása, ako pozitívna hodnota nám evokuje kontrast so škaredým, ktoré je zväčša chápané ako absencia, istý 
nedostatok krásy. Škaredé je často spájané so zlým. Krása ako vnútorná hodnota, je uspokojením alebo 
konečným dobrom. Hodnota krásy je veľmi úzko spätá s dobrom. Uspokojenie je úzko spojené s potešením. 
14 Porov. BANDUROVÁ, L.: Zmysel krásy v súčasnom umení. In: SOŠKOVÁ, J.: Súčasné umenie 
v medzidisciplinárnej komunikácií. Studia Aesthetica XI. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 2009, s. 202. 
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z nás by si  mal vytvoriť svoj vlastný ideál, aj napriek tomu, že náš ideál môže byť 

podporovaný súdmi ostatných alebo sa nemusí vôbec zhodovať. Na to, aby bol človek 

schopný prijať i rozdielne pocity, je potrebné aby sa spoliehal na skúsenosť, a na vytvorenie si 

pevného základu. Keďže každý človek je jedinečný, nie je možné, aby všetci ľudia mali 

rovnaké estetické súdy alebo, aby mali rovnaké dojmy.15 „Ľudia, ktorí nemajú žiaden dojem 

a nevedia prečo súdia sa vždy pokúšajú ukázať, že súdia z univerzálneho dôvodu.“16 

 

Immanuel Kant ponímal estetiku ako transcendentálnu vedu, chápal ju ako kritiku 

súdov. Uvažuje o estetike ako o vede, ktorá smeruje k poznaniu apriórnych princípov, preto 

môže byť v jeho teórii organonom filozofie. Tvrdí, že estetika musí presahovať filozofiu 

smerom k emprickým skúmaniam, a že za hlavný problém považuje vysvetlenie estetického 

vzťahu umenia a prírody. V kritike súdnosti Kant vysvetľuje, že estetika nemôže byť krásnou 

vedou či vedou o krásne, ale môže byť len kritikou, v jeho ponímaní teda kritikou súdnosti. 

Tvrdí, že estetika ako kritika nehovorí o tom, čo je estetický svet, ale že je len tým ako 

o takomto svete vypovedáme my.17Kant tvrdí,“ že krása je forma účelnosti predmetu, pretože 

ju vnímame bez predstavy účelu. Krása je to, čo v mimopojmovej predstave vzbudzuje 

sympatiu. Nevieme na čo to je, ale vnímame to ako sympatické. Aj keď tieto súdy nie sú 

dokázateľné, vyhradzujú si nárok na záväznosť. Krása je účelná, aj keď neslúži nijakému 

účelu, je sama pre seba účelom, rovnako ako umenie. Kant spája aj estetiku s mravnosťou, 

určenie krásna je analógia mravného dobra. Krása je symbol mravnosti. Vznešenosť 

poukazuje na prírodu.“18 Na to, aby sme odlíšili, či je niečo krásne alebo nie je, musíme 

vzťahovať predstavu prostredníctvom uvažovania k objektu kvôli obrazotvornosti k subjektu 

a k jeho pocitu páčenia či nepáčenia sa. Kant tvrdí, že krásne je to, čo sa nám páči všeobecne 

bez pojmu. Rozdelil krásu na dva druhy: na voľnú a fundovanú krásu. Voľná krása podľa 

Kanta nepredpokladá pojem o tom, čím má byť predmet a je nezávisle existujúcou krásou 

veci. Fundovaná krása predpokladá takýto pojem, teda pojem, čím má byť predmet, je 

podmienenou krásou a je pripisovaná objektom, ktoré sú podriadené pojmu zvláštneho účelu. 

Zároveň tvrdí, že krása sa zhoduje so vznešenosťou, pretože samé sa páčia osebe 

a nepredpokladajú zmyslový ani logický súd. Krásou je podľa Kanta možné nazvať 

                                                 
15Porov. BANDUROVÁ, L.: Zmysel krásy v súčasnom umení. In: SOŠKOVÁ, J.: Súčasné umenie 
v medzidisciplinárnej komunikácií. Studia Aesthetica XI. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 2009, s. 203. 
16 Porov. BANDUROVÁ, L.: Zmysel krásy v súčasnom umení. In: SOŠKOVÁ, J.: Súčasné umenie 
v medzidisciplinárnej komunikácií. Studia Aesthetica XI. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 2009, s. 203. 
17 Porov. KANT, I.: Kritika soudnosti. Praha : Svoboda, 1975. 
18 IVANKA88: Kant - Kritika praktického rozumu a kritika súdnosti. In: http://www.zones.sk/studentske-
prace/filozofia/3412-kant-kritika-praktickeho-rozumu-a-kritika-sudnosti/ (07. 05. 2010). 
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vyjadrenie estetických ideí. Idea v krásnom umení musí dostať podnet prostredníctvom pojmu 

o objekte. Prírodnú krásu chápal ako krásnu vec a vraví, že na jej posúdenie nepotrebujeme 

mať pojem o tom, akou vecou má byť predmet t.j. nemusíme poznať materiálnu účelnosť, 

teda prostá forma sa v posúdení páči sama osebe bez znalosti účelu, no umeleckú krásu chápal 

ako krásnu predstavu o nejakej veci, lebo umenie vždy predpokladá nejaký účel v príčine. 

Krásne umenie ukazuje svoju znamenitosť podľa Kanta v tom, že veci, ktoré by boli vecami 

škaredými v prírode, popisuje ako krásne.19 

 

Vkus ako estetická kategória 

 

 Vkus zo všeobecného hľadiska znamená krasocit alebo zmysel pre krásu, a je to 

systém preferencií a hodnotení, ktorý je uplatňovaný predovšetkým v oblastiach umenia, 

módy, životného spôsobu. Termín vkus však označuje subjektívnu schopnosť, ktorá je buď 

vrodená alebo zdokonalená a venuje sa posudzovaniu či hodnoteniu objektívnej kvality 

umeleckého diela. 

 V estetike sa tento termín začal používať od druhej polovice 17. storočia v Španielsku, 

Taliansku, Francúzsku a od začiatku 18. storočia potom v Anglicku a Nemecku. Pôvodne si 

estetika kládla za cieľ vytvárať všeobecný vkus. Ako napríklad píše Voltaire vo Filozofickom 

slovníku: Vkus sa pomaly a nepozorovane vytvára v národe či spoločnosti, ktorá ho doposiaľ 

nemala, vytvára sa preto, že postupne prijíma ducha dobrých umelcov. Estetický vkus je 

schopnosť vytváraná spoločenskou praxou emotívne hodnotiť rozličné estetické vlastnosti, 

predovšetkým odlišovať pekné, krásne od škaredého, odporného.  

Vo vzťahu k umeniu nazývame estetický vkus umeleckým vkusom.20  

Správny estetický vkus znamená schopnosť mať pôžitok zo skutočného krásna. Zlý estetický  

vedie človeka k ľahostajnosti voči skutočnej kráse. Úlohou estetickej výchovy je formovanie 

estetického vkusu. Diskusia o vkuse prebehla napríklad v Taliansku, kde „zákonodarca 

dobrého vkusu“, taliansky spisovateľ Lodovico Muratori písal vo svojich Úvahách o dobrom 

vkuse o tom, aby umelecký vkus bol podriadený zákonom rozumu. V Taliansku bola dokonca 

založená Akadémia dobrého vkusu, ktorá mala očistiť vkus. Podľa Immanuela Kanta súd 

vkusu nie je ani empirickým ani normatívnym súdom. Je to subjektívny súd, ktorý ničím 

neprispieva k poznaniu. Vzťahuje sa iba na formu estetickej skúsenosti. Kant spochybňuje 

možnosť odvodzovať krásu zo všeobecne záväzných pravidiel. Z toho je zrejmé, že schopnosť 

                                                 
19 Porov. SOŠKOVÁ, J.: Dejiny estetiky I. Antologia. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, 1994, s. 54-72. 
20 Porov. PERNIOLA, M.: Estetika XX. století. Praha : Karolinum, 2000. 
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estetického posudzovania môžeme označiť práve ako vkus, ktorý je pre neho estetickým súd 

súdnosti. Súdnosť umožňuje človeku súdiť, teda vnímať krásu určitého objektu. Vkusový súd 

má nárok na subjektívnu všeobecnosť. Neexistujú objektívne pravidlá pre vymedzenie vkusu, 

no predsa je vkus prostriedkom všeobecnej komunikácie a je bezpojmový, teda nie je 

ovládaný pojmom. Kant pripisuje vkusu čisté formálne kvality, čo nám umožňuje pochopiť 

historické pramene vkusu.21 

 

ZÁVER 

 Pre každého z nás je krása aj vkus potrebný, pretože iste každý z nás má určitý názor 

na danú problematiku, či vec. Základným rozdielom medzi nami je to, že každý má svojský 

vkus, ktorý je podľa mňa vrodený a časom sa môže meniť, nedá sa mu však naučiť. Podľa 

môjho názoru je krása potrebná pre človeka od čias narodenia, keď človek vníma okolie, 

a vytvára si názory na dané predmety, veci, ale aj fyzické objekty v jeho prítomnosti. Krása je 

prítomná v našich životoch ako samozrejmosť, je tak záhadná, že si často ani 

neuvedomujeme, že ju riešime denno-denne, avšak podstatnou črtou krásy a na to, aby sme ju 

pochopili a vnímali tak ako by sa mala chápať je podľa mňa srdce.  
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