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Posudek na diplomovou práci:

Martina Krejčová: Vliv myšlení Benedetta Croceho na estetiku Josefa Bartoše.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra estetiky, 2013, 107 stran.

Předložená diplomová práce zpracovává téma, které bylo dosud v rámci kontextu dějin české 

estetiky prakticky zcela opomíjeno. V podstatě jedinou sekundární literaturou k části zvolené 

tematiky je studie Evy Foglarové z roku 2000, od níž se autorka odrazila k mnohem hlubšímu

průzkumu vlivu Benedetta Croceho na koncepci estetiky v pojetí Josefa Bartoše ve 

vymezeném časovém období. Domnívám se, že Krejčová ve své práci velmi pozorně a 

důsledně uplatnila průnik dvojí zvolené metodologie, historické a teoretické, díky níž se jí 

podařilo velmi přehledně a přesvědčivě popsat, v čem spočíval Croceho vliv na Bartoše, 

v jakém časovém horizontu převládal i jaké důvody zapříčinily, že byl postupně eliminován a 

kombinován s dalšími dobovými estetickými koncepcemi. Práce je také velmi cenná i tím, že 

autorka podnikla rozsáhlý heuristický výzkum v pozůstalosti Josefa Bartoše, která je uložena 

v Českém muzeu hudby a takto vytěžené informace zejména z Bartošova „Osobního deníku“ 

vesměs správně a přesvědčivě dokázala zakomponovat do celkového komentáře a hodnocení. 

Důležitá je samozřejmě vstupní kapitola, v níž autorka představuje Croceho 

filozofický systém zejména na základě prostudování jeho dvou klíčových prací: „Aesthetika

vědou výrazu a všeobecnou linguistikou“ (Praha 1907) a „Brevíř estetiky“ (Praha 1927), jejíž 

český překlad pořídil právě Josef Bartoš. Krejčová v této kapitole prokázala, že je schopna 

velmi přesně a přitom úsporně vystihnout nejdůležitější charakteristiky Croceho estetiky 

s jejími základními a určujícími pojmy a v druhé části svůj pohled ještě konfrontovat 

s rozkrytím Croceho vlivu na českou estetiku vůbec, kdy se opírá o komentář Emila 

Frankeho, který je autorem překladu „Aesthetiky…“ včetně úvodu. 

Samotná část práce, která se zabývá pojetím estetiky Josefa Bartoše, se v první

podkapitole soustřeďuje na cca desetileté období před tím, než je jednoznačně doložitelný 

Croceho vliv na Bartoše. Je to období, kdy Bartoš před první světovou válkou byl 

jednoznačně zaměřen na hudební problematiku a zejména se z dnešního prohledu neblaze 

„proslavil“ v tzv. „boji o Dvořáka“. Je správné, že autorka sice stručně, ale výstižně popsala 

tuto ranou Bartošovu orientaci, která je výrazně vázána na vliv Zdeňka Nejedlého. Samotný 

vliv Croceho na Bartoše ovšem autorka spatřuje až v Bartošově poválečném období, zhruba 

od roku 1920, který přímo formuluje jako vznik programu estetiky a v hlavní části práce ho 

spojuje především s vytvořením vlastního časopisu „Český časopis estetický“ a s knihou 
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„Umění. Úvod do estetiky“ (1922). V této části práce využívá úvodní kapitoly, v níž 

představila Croceho filozofickou a estetickou koncepci a postupně v textu detailně rozkrývá, 

nakolik je v tomto období Bartoš ovlivněn Crocem nejenom v celkovém pojetí estetiky, ale 

také v zavádění nové terminologie. Zároveň se Krejčové velmi dobře daří paralelně 

prokazovat, že Bartošův zájem na vytvoření velmi silné nové koncepce české estetiky (pod 

Croceho vlivem) je nesen snahou o vyhranění se vůči tzv. „pozitivistické“ linii v české 

estetice tak, jak ji profilovala tzv. univerzitní estetika, zejména v podání Otakara Zicha. 

V závěrečných kapitolách se práce soustřeďuje na Bartošův vývoj po rozpačitém přijetí jeho 

knihy „Umění. Úvod do estetiky“ a prostřednictvím obsahové analýzy jeho článků a knihy 

„Ilusionismus“ ukazuje, jak se do původního estetického programu postavenému původně na 

croceovské inspiraci dostávají další nové vlivy, které do značné míry mohly být ovlivněny 

Bartošovou snahou dosáhnout habilitace. Neúspěšný habilitační pokus je Krejčovou nahlížen 

jako určitý mezník v Bartošově vývoji, kterým končí zásadní vliv Croceho myšlenek.

Autorce se cíl práce ve výše popsaných kapitolách podařilo poměrně úspěšně a 

přesvěčivě naplnit. Budu mít v následujících řádcích pouze několik dílčích připomínek. 

V Pazdírkově slovníku (I. díl, 1929) v hesle „Estetika hudební“ G. Černušák řadí Nejedlého i 

Bartoše do výrazové estetiky. Tato charakteristika z roku 1929 napovídá, že Bartoš byl stále 

řazen do stejné linie jako Nejedlý. Oba byli v tomto hesle kritizováni za to, že podstatu a 

hodnotu hudby vidí ve výraze, což je dále charakterizováno jako snaha příliš jednostranně se 

zabývat tím, co chtěl skladatel vyjádřit. Croceho koncepce estetiky se především vyznačuje 

tím, že proti sobě ostře staví zobrazení a výraz, proto byla také ve zkoumané době označována 

jako výrazová estetika. Krejčová se tím, jak vlastně byla v kontextu dobové české estetiky

Croceho koncepce označována, nezabývá. Černušákovo heslo ovšem ukazuje, že společné 

působení Nejedlého a Bartoše bylo chápáno jako uplanění koncepce výrazové (tedy Croceovi) 

koncepce v estetice. Tím by se ovšem Croceho vliv u Bartoše (nebo lépe u Nejedlého 

s vlivem na Bartoše) projevil již jako metoda ideologicky používaná v „boji o Dvořáka“ před 

první světovou válkou. Dokládala by to ostatně i skutečnost, že Bartoš již v této době 

potlačuje analýzu jajo prostředek kritického posouzení skladeb, což je právě jedno z hlavních 

hledisek výrazové estetiky croceovského typu. Autorce unikla jedna důležitá Bartošova práce, 

monografie „Josef Bohuslav Foerster“ (Praha 1923), která je dle mého názoru typickým 

příkladem ještě velmi silného Croceho vlivu již v tom, že zde Bartoš zcela opouští analýzu 

jako prostředek k poznání skladby a jejímu hodnocení a sleduje pouze skladatelův duchovní 

vývoj, spiritualitu jeho uměleckých vizí apod. Zajisté je z této stručné charakteristiky patrné, 
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že tato Bartošova kniha měla být součástí autorčina zájmu v rámci zvoleného tématu 

diplomové práce!

Přestože autorce bohužel v rámci velmi rozsáhlého materiálu, který v rámci přípravných prací 

musela prostudovat, vyhodnotit a dát do souvislosti, unikly některé výše uvedené momenty, 

pokládám práci jako celek za velmi zdařilé zmapování dosud málo známé etapy vývoje 

dílčího proudu v české estetice.

Diplomovou práce doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 12. 9. 2013

Doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.


