
Vyjádření školitele Mgr. Magdaleny Bystrzak k průběhu studia a k disertační práci 

„´Slovenská otázka´ v ranej tvorbe Alexandra Matušku ” 

předkládané v roce 2016 na Katedře středoevropských studií FF UK  

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Studentka představuje jednoznačně mimořádnou osobnost, která spojuje schopnost kritické 

práce s prameny, přirozený mezinárodní přesah a pochopení středoevropského prostoru 

v opravdu širších souvislostech a kontextu. 

Studijní povinnosti plnila naprosto bez problémů, v průběhu studia působila v zahraničí, kde 

získávala jak materiál, tak důležité odborné kontakty a konzultace. Byla aktivní při 

konferencích v ČR, Polsku i Slovensku, včetně průběžných zajímavých publikačních výstupů. 

Zapojila se též do vnitřního výzkumného záměru na téma identit ve středoevropském 

prostoru, což přirozeně souviselo s tématem její práce. 

Celkově se již nyní jedná o vyzrálou osobnost, která prokázala nejen kvality hodné budoucího 

absolventa doktorského studia, ale nese do budoucna naději na další odborné působení 

v širším mezinárodním kontextu.  

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

Práce - „Slovenská otázka“ v ranej tvorbe Alexandra Matušku - je cenným příspěvkem do 

obrazu intelektuálního vývoje Slovenska, potažmo celého Československa v období první čs. 

republiky. Přestože se jedná o zdánlivě jednoznačně určené téma, skrývá v sobě poměrně 

širokou škálu možností z hlediska přístupu k tématu, to bylo zároveň na počátku zjevným 

rizikem. Musím konstatovat, že se s ním autorka vyrovnala skvěle a udržela jasnou linii 

zpracovávaného tématu, přičemž ho přirozeně rozšiřuje o funkční širší aspekty a souvislosti. 

Osobnost kritika Alexandra Matušky představuje mimořádnou osobnost slovenské (nejen) 

literární kritiky a vůbec intelektuálního světa Slovenska po roce 1918. Téma se tak věnuje 



především hledání identit, zakotvení v nové situaci, včetně analýzy tradic, se kterými 

slovenská společnost vstupovala do společného státu. Historické zakotvení je zde zdůrazněno 

dostatečně jasně, aniž by příliš popisně vstupovalo do literárněvědného charakteru práce.  

Struktura práce je přehledná a jasně vyznačuje mantinely přístupu k tématu. Vychází 

z dobového kontextu řešení „slovenské otázky“ na přelomu 20. a 30. let během Matuškových 

studií. Je důležité vnímat, že pro Slovensko – ale především Slováky – to nebyla jen otázka po 

identitě, samostatnosti či kulturní svébytnosti, ale jednalo se i o velké téma modernizace 

společnosti – a do jisté míry její primární budování, pokud šlo inteligenci, školský i kulturní 

systém, atd. Následuje pohled na samotné Matuškovo dílo a jeho východiska, paralely či 

náznaky konfliktů s českým prostředím – zde jde především o inspirativní osobnost F. X. 

Šaldy, který zde v práci tak tvoří jistý silný český pendant k osobnosti Matušky. České 

prostředí zde tak nevystupuje jen jako jednostranný ovlivňující faktor, ale také jako 

prostředek „k cestě do Evropy“ z hlediska nových trendů, směrů a kulturních vlivů. Závěrečná 

část pak zaměřuje svoji pozornost na kritické a polemické faktory, což se objevuje především 

v tématu kapitoly: „Vpád malomeštiakov do literatury. K polemike A. Matuška – J. E. Bor“. 

Práce je zakončena standardně zpracovaným přehledem literatury, pramenů, včetně přehledu 

kulturních událostí 1930-1938.  

Autorka osvědčuje nejen schopnost kriticky pracovat s prameny, oddělovat podstatné od 

marginálního a představit zvolenou problematiku na vysoké úrovni. Zároveň je stylisticky na 

vysoké úrovni a osvědčuje tak nejen v obsahu, ale i formě své schopnosti. Toto spojení chci 

každopádně vyzdvihnout.  

O osobnosti autorky práce jsem se vyjádřil již v úvodu, pokud šlo o její doktorské studium, 

stejná slova bych musel volit při hodnocení práce. Nejenže ji považuji za vysoce kvalitní, 

osobně jsem navíc přesvědčen, že po jistých redakčních úpravách by si práce zasloužila vydat 

jako inspirativní monografie.  

Nemám proto k práci žádných zásadních připomínek.  

V případě dotazů k obhajobě mě nenapadají žádní kritické dotazy. Spíše mě napadá otázka, 

jaká další témata nyní hodlá autorka rozpracovávat. Zejména vzhledem ke schopnosti uchopit 

i česko-slovenský vztah opravdu originálním způsobem a skutečně do hloubky by se nemělo 

toto téma v jejím dalším odborném směrování ztratit.  



III. Závěr 

Předloženou disertační práci předběžně – a za sebe jednoznačně – klasifikuji jako: prospěla. 

 

V Praze dne 4. 11. 2016 

 

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  


