
Posudek bakalářské práce  Kristýny Novotné: Arnošt  Procházka mezi literaturou a výtvarným uměním 

 

Bakalářská práce  Kristýny Novotné se soustředí na kritickou činnost Arnošta Procházky v 90. letech 19. 

století, její popis a kontextové zasazení  a doplňuje ji bibliografií jeho časopiseckých článků z let 1891-

1900.  

Práce je velmi cenná právě touto svoji bibliografií, která je podrobně  a pečlivě zpracována, anotována, a 

může proto být využívána  dalšími studenty či badateli.  Ukazuje Arnošta Procházku jako  odvážného a  

mnohostranného kritika a překladatele. Ukazuje také  vývoj moderního dekedentního názoru v průběhu 

90. let 19. století.  Perioda, kterou autorka zvolila, je jasně vymezena a zdůvodněna, bibliografie je 

ukončena pseudonymovou aférou roku 1900.  

Vlastní popis kritiky Arnošta Procházky je soustředěn  na práci s prameny a s prvními reflexemi  vývoje 

české kritiky.  Jde o popis kultivovaný a přehledný, plně opřený o tyto zdroje, o čem svědčí občasné 

postpozice přídavných jmen.  Na základě dobré znalosti časopiseckých článků se postupně rýsuje obraz 

Procházky – kritika.  Obraz se je plně odvozený  z těchto článků,  je poněkud jednostranný,  jen omezeně 

do něj pronikly dnešní interpretace osobnosti Arnošta Procházky.  Celkově by si předmět zasloužil větší 

odstup, který by mohl být dosažen přece jen významnějším zapojením literárně historických prací  

především školitele. Nelze říci, že by studentka soudobé sekundární zdroje neznala, ale uniká ji poněkud, 

jak  by je bylo možné  inspirativněji využít.  V tomto vidím centrální problém práce, který se opakuje jak 

v části věnované kontextu Procházkovy kritiky, tak části popisující kritiku samu. Horizont, v němž se 

práce pohybuje, je poněkud úzký.    

Studentce bakalářská práce přinesla jistě mnohá překvapení  a objevná setkání s mnohými autory, o 

kterých Arnošt Procházka psal.  Škoda, že si těchto autorů více nepovšimla, i toto by mohla být cesta 

k prohloubení jejího porozumění Procházkově kritice. Jak příklad tu lze uvést zmínku o Procházkově 

glose Procházkově  věnované Oscaru Wildovi a jeho procesu, která zapadá do širšího kontextu 

programových snažení  Moderní revue (celé číslo věnované O. Wildovi), je extrémním gestem a 

vymezováním se jak uvnitř české kultury tak ve vztahu k nejradikálnější soudobé kultuře.  To je jistě 

jedno z míst, které přilákaly i studentku k psaní o Arnoštu Procházkovi – trvalé stopy radikality a zaujetí 

individua v kultuře  a potažmo ve světě. Podobných příkladů by bylo lze uvést více. Podrobnější pohled 

by však také přesáhl hranice bakalářské práce.    

Práce však vyhovuje  požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  Ukazuje, že studentka je schopna 

vyrovnat se s rozsáhlým pramenným materiálem a kultivovaně pracovat i se sekundární literaturou.  

Přes některé drobné výhrady považuji práci za zdařilou.  

Dopuručuji práci k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře.  

           


