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Diplomová práce Martiny Krejčové si díky svému základnímu tématu klade velice 

důležité a zajímavé cíle. Jednak badatelsky zpracovat jednu z nejdůležitějších faset 

dosud téměř opomíjené českého estetika – Josefa Bartoše a za druhé na jeho 

příkladu ukázat problémy se kterými se potýkala recepce Croceho myšlenek 

v kontextu českých estetických úvah. Podle mne můžeme říci, že v obou úkolech 

autorka uspěla. Ocenit je třeba především to, že se Martině Krejčové podařilo 

zpracovat velice rozsáhlý materiál s mnohdy různorodou tématikou, včetně 

Bartošovy dříve nezpracované pozůstalosti uložené v Českém muzeu hudby, do 

přehledně strukturovaného a srozumitelného celku. Svou prací autorka pomáhá 

zacelit jednu z dosavadních mezer v české estetice.  

V první části autorka jednak představuje základní nárys Croceho filosofické 

koncepce a místo estetiky v tomto velice rozsáhlém systému, jednak první recepci 

jeho estetiky na českém území skrze představení estetických publikací prvního 

překladatele Croceho díla do češtiny – Emila Frankeho.  

V druhé části autorka zkoumá Bartošovy texty, které předcházely publikaci jeho 

nejzřetelněji orientované knihy Umění. Úvod do estetiky a ukazuje zde postupný 

Bartošův odklon od empiricko-psychologicky laděné estetiky vycházející 

z jednotlivých dílčích zkoumání směrem k syntetizující estetice, poskytující 

jednotný „příběh umění“. Autorka zde přesvědčivě dokládá, že vzor pro tento 

syntetizující systém Bartoš postupně nachází v díle Benedetta Croceho.  

Třetí část zpracovává knihu Umění. Úvod do estetiky, která vyšla v roce 1922. 

Ukazuje zde jednak vyvrcholení a systematizaci Bartošových úvah ovlivněných 

Crocem, jednak spíše negativní kritiku, kterou jeho dílo vyvolalo. 

Čtvrtá část práce je věnovaná Bartošovým článkům, které vycházely po jeho 

vrcholné croceovské knize. Autorka zde velice pěkně ukazuje, jak se Bartoš 

postupně začíná vzdalovat od Croceovy filosofie (i když ji nikdy zcela nezavrhne) 



a jak se do jeho pojednání o umění začínají vracet témata, která se neshodují 

s Croceho projektem estetiky. Především se jedná o rehabilitaci psychologického 

přístupu v estetice a prozkoumávání vztahů umění a morálky.  

Autorce se podařilo napsat velice čtivou a kvalitní práci. Přesto si dovolím i 

výhradu. Přes autorčinu stylistickou obratnost práce trpí občasnými paušalizacemi. 

Jeden příklad za všechny. Autorka na straně 12 tvrdí: „Největším zásahem do 

poklidného kontinua vývoje estetických zkoumání je Croceho filozofická metoda, 

založená na spekulaci a obecně logických základech.“ Opravdu měla estetika před 

Crocem, zasažená například Nietzchovými úvahami o umění či dekadentním 

obratem tradičních hodnot, povahu poklidného kontinua?  

I přes tyto drobné nedostatky diplomovou práci Martiny Krejčové považuji za 

zdařilou, doporučuji ji k obhajobě, a pokud se kreativně vyrovná s případnými 

připomínkami oponenta, navrhuji ji hodnotit kvalifikačním stupněm výborně. 
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