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Průběh obhajoby: 13:07 Předsedkyně komise doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal,
CSc., zahájila obhajobu, seznámila přítomné s podobou obhajoby a
seznámila je s informací, že průběh obhajoby bude nahráván.
Zkontrolovala totožnost studentky, prostory, ve kterých se studentka
během obhajoby nachází, včetně obrazovky jejího počítače.
Představila sebe, školitele a přítomné členy komise, oponenty,
zapisovatele a člena technické podpory. Přítomným pak představila
studentku.
13:10 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studia
Mgr. et Mgr. Magdaleny Garbacik-Balakowicz a její disertační
práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. Zmínil, že studentka
přistupuje k práci velmi intenzivně a s chutí. Vyzdvihl vybrané téma,
které není příliš zpracované a navazuje na předchozí studium
studentky. Pochválil přípravu a výběr metodologie a literatury, u
které ocenil i zapojení polské odborné literatury. Vyjádřil
spokojenost s dizertační prací a vzájemnou spoluprací. Vyslovil také
naději, že práce bude brzy vydána.
13:16 Studentka seznámila přítomné s tezemi a tématem své
disertační práce. Zmínila, že se jedná o první hlubší analýzu Máraiho
díla ve filozofické perspektivě v českém prostředí. Upozornila, že
Márai filozofem nebyl, ale jeho práce je s filozofií spojená.
Seznámila komisi se základními cíli výzkumu: analýza Máraiho
tvorby ve vztahu k filozofii, autobiografičnost a určení obrysu
autorova vlastního filozofického postoje. Dále seznámila přítomné s
členěním práce, vybranou metodologií a otázkami, kterými se
zabývala. Také uvedla, se kterými filozofickými inspiracemi
Máraiho pracovala, mj. například filozofie Spengrela, Ortegy y
Gasseta, Freuda a dalších. Také se věnovala problematice vztahu
Máraiho k filozofii Nietzscheho.
13:25 Oponentka Mgr. et Mgr. Marta Pató, Ph.D., seznámila
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přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, že
doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Vyzdvihla její
přínos a náročnost zpracování. Zdůraznila, že takto systematická a
komplexní studie k Máraimu v češtině doposud nebyla napsána. K
pojetí práce měla několik drobných připomínek – opomenutí
některých prací, např. Dezsőa Csejteiho, které mohly být užitečnější
než práce některých literárních historiků. Položila studentce otázku,
jaké jsou hranice, kde už autor přestává být literátem a začíná být
filozofem a podle jakých kritérií si texty vymezila.
13:33 Oponentka Mgr. Judit Görözdi, PhD., seznámila přítomné s
hlavními body svého posudku a se závěrem, že doporučuje
předloženou disertační práci k obhajobě. Práci cení pro její
literárněhistorický a teoretický rozhled. Zmínila, že autorka mohla
použít některé slovenské překlady Máraiho děl, které v češtině
nevyšly. Prameny jsou podle ní vybrané správně. Uvedla, že práce je
přínosná nejen pro českou hungaristiku. Vyjádřila naději, že bude
možné práci publikovat. Studentce pak položila otázku, z jakého
důvodu se více nevěnuje Máraiho vztahu ke Košicím.
13:42 Studentka reagovala na posudky oponentů a jimi položené
otázky. Zmínila, že mezi filozofií a literaturou nelze mluvit o hranici,
jelikož to závisí na tom, jak chápeme tyto obory. Navrhuje raději
mluvit o společném prostoru, průniku dvou množin. K otázce
ohledně vztahu ke Košicím se vyjádřila, že problematiku ve své práci
rozebírá, ale uznává, že nikoli explicitně. Oponentky doplnily své
otázky a poté se kladně vyjádřily k jejich zodpovězení studentkou.
13:58 Předsedkyně komise zahájila diskusi.
V následné diskusi vystoupil doc. PhDr. Mgr. Jan Vorel, Ph.D., který
se připojil k pozitivnímu hodnocení práce a se studentkou řešil
možné zařazení Máraiho k symbolismu. Tématem diskuze byl také
vztah jiných symbolistů k Nietzschemu. PhDr. Alice Jedličková
navázala na dotaz ohledně hranice mezi literátem a filozofem.
14:11 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise
zahájila neveřejné zasedání o klasifikaci obhajoby disertační práce.

Předsedkyně komise seznámila studentku a přítomné s výsledkem
obhajoby: komise hlasovala zdvižením ruky, počet členů komise 5,
přítomno členů komise 4, kladných hlasů 4, záporných hlasů 0.
Obhajoba disertační práce byla klasifikována: prospěla.

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Alice Jedličková ............................

 PhDr. Jana Pátková, Ph.D. ............................

 doc. PhDr. Mgr. Jan Vorel, Ph.D. ............................
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