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Předkládaná práce Anety Pečenková zabývající se literárním kritikem 
Františkem Václavem Krejčím a jeho působením v časopise Rozhledy má dva 
hlavní cíle: popsat roli kritika v zápasu o novou českou literární kritiku a doložit 
jej  podrobnou materiálovou bibliografií. Je proto rozdělena na dvě odlišné části,  
část výkladovou a část bibliografickou, které se vzájemně doplňují. 
 
V první části Aneta Pečenková pečlivě, zřetelně, přehledně a přitom nikoliv 
banálně vysvětluje roli F. V. Krejčího v procesu ustavování moderní české kritiky. 
Je samozřejmé, že proto nejprve hledá odpověď na to, co je to moderní kritika, 
vymezuje ji za pomoci soudobých i starších prací, především prací Daniela 
Vojtěcha. Aby porozuměla roli Krejčího v procesu ustavování tohoto literárně 
důležitého jevu, musela se Aneta Pečenková vyrovnat jednak s nejvýraznějším 
vystoupením moderní české kritiky (tedy s vystoupením České moderny) a za 
druhé se specifickou metodologií F. V. Krejčího, která byla v mnohém odvozena 
od estopsychologie Emila Hennequina, žáka jiného vlivného literárního historika, 
pozitivisty Hypollita Taineho. 
 
Vystoupení České moderny se Anetě Pečenkové podařilo popsat ne běžně, ale 
zachytit ji v dynamice doby.  Pečenková neopomněla uvést některé nové 
skutečnosti, které pochopení samotného manifestu  prohlubují. Zvláště jsou 
podstatné dopisy T. G. Masaryka a J. S. Machara, na které upozornil v současné 
době Luboš Merhaut. Jejich závažnost bude jistě mnohokrát doceněna. Aneta 
Pečenková práci L. Merhauta mechanicky nepřebírá, ale svébytně 
s korespondencí pracuje. Dokazuje, že je nové poznatky schopna přirozeně 
včlenit do výkladů dosavadního bádání a využít v logice své vlastní interpretace 
tak, že nepůsobí násilně, naopak podporují  její výklad.   
 
Ráda bych se zastavila u části, která podrobněji sleduje, jak Krejčí integroval do 
svého kritického arzenálu estopsychologii již zmíněného E. Hennequina.  Aneta 
Pečenková objevně porozuměla základním intencím Krejčího kritiky, která může 
být nahlížena jako eklektická, přesto však i dnes připomíná některé základní 
postupy, jež by měly být běžné, ale nejsou: schopnost kriticky nahlédnout 
i vlastní názory, nepřimykat se k jednoduchým odpovědím, nezjednodušovat 
literaturu na politikum, přestože chceme sledovat roli literatury ve společnosti, 
její sociální dopad a smysl, tak, jak o to usiloval F. V. Krejčí. Krejčí sám byl ve své 
kritice mnohem více trýzněn otázkami smyslu literárněkritické práce než jeho 
druh ve zbroji F. X. Šalda, a proto spojoval svoji kritiku nejen s estetickými, 
etickými principy, ale stále více s konkrétními sociálními problémy, přesto však 
nám jeho slova nad Zeyerovými pracemi mohou být příkladem: „Vyciťujeme i při 
nejpovrchnější... četbě, že stojí před námi autor, který nechce působit tak 
ideovým a látkovým ‚co‘ jako uměleckým ‚jak‘...“    
 



Nejdůležitější částí rigorózní práce ale je bibliografie článků F. V. Krejčího 
v revue Rozhledy. Je pečlivá a přehledná, a ukazuje prvně, jaké různorodé zájmy 
se spojovaly v osobnosti kritika F. V. Krejčího.  
 
V souvislosti s touto bibliografií, kterou jsme si opravdu s nadšením pročetla, se 
mi však objevuje jedna otázka: Bibliografie ukazuje, že jednou z kritikových 
otázek, které jej opravdu zajímaly, byla otázka ženská (jak sama Aneta 
Pečenkové v části historické zdůrazňuje), a proto bedlivě sledoval ze 
spisovatelek hlavně Boženu Vikovou Kunětickou, jejíž tvorba byla dobově 
příznaková právě svými emancipačními a sociálními tématy.  
Potom je škoda, že při zřetelném a výstižném popisu tzv. sporů o Hálka chybí 
alespoň minimálně Eliška Krásnohorská. Pro generaci Krejčího, Šaldovu to byla 
velmi důležitá osobnost, byť ironizovaná, i proto, že s takovým zájmem sledovali 
a podporovali emancipační snahy českých žen. Nad rámec práce by jistě bylo 
pozoruhodné se podívat na Krejčího komentář k zániku opozičního časopisu 
Ženský obzor (opozičního vůči Ženským listům, konzervativního liberálního 
časopisu E. Krásnohorské). Zároveň je třeba si připomenout, že pokud mluvíme  
o durdíkovské formální kritice jako jedné linii české literární kritiky, tak musíme 
zmínit právě tuto kritičku, která asi nejvíce přejala Durdíkova východiska 
a rozvíjela je prakticky. (Od poloviny 70. let Josef Durdík v podstatě kritiky 
nepsal). 
 
Ale to je jen drobná vada solidní rigorózní práce, kterou tímto doporučuji 
k obhajobě a navrhuji známku prospěla.  
 
  
V Basileji 17. 4. 2016 
 
Libuše Heczková 


