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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda komise prof. Vojvodík.
Školitel doc. Hrdlička představil Mgr. Hankiewicze a seznámil
přítomné s průběhem doktorandova studia.
Mgr. Hankiewicz představil formou tezí svou disertační práci.
Promluvil o genezi jejího vzniku a otevřenosti dalším perspektivám.
Zmínil také rozdíl mezi polským a českým kontextem (např. absenci
sekundární literatury v českém prostředí) a souvislosti věcí s
intimitou.
Oponenti přednesli podstatný obsah svých posudků. Dr. Jareš
osobně, výtah z posudku dr. hab Aleksandry Pająk (omluvila se z
účasti na obhajobě) přednesl prof. Bílek. Dr. Jareš navrhl
propracování do knižní podoby, formuloval připomínky. Týkaly se
problematické struktury práce (částečně obrácené chronologie),
čtenářské nepřístupnost, nadbytečné kapitoly o městě a periferii,
chybícího historického kontextu, nadbytečného ozřejmování příliš
jasných věcí, vynášení příliš obecných soudů. V práci mu také
chyběl Nezval a Kolářova Prométheova játra, Herbert v kontextu
východu (tao) a J. Prévert. Ocenil dobrou práci s Cullerem a
Braunem – jako sekundární texty byly dobře využití. Dr. hab
Aleksandra Pająk také ocenila dobré použití sekundární literatury
zejména anglické provenience, vyzdvihuje jazyk, která nesmrdí
akademičností. Navrhuje propracování do knižní publikace, vytýká
obsáhlý název práce, který nastavuje jiné čtenářské očekávání. Také
komentuje chybovost a technické nedostatky v citátech, chválí ale
naplnění cíle stanoveného na začátku práce.
Mgr. Hankiewicz reagoval na posudky oponentů. Některé výhrady
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přijal, některé aspekty práce dovysvětlil a obhájil. Např., proč chybí
J. Prévert (spíše alegorická práce s věcí), proč chybí Herbert v
kontextu východu (jak se Herbert recipuje v Polsku, teoretici
vyzdvihují spíše západní vlivy, proč připojil nadbytečnou kapitolu o
městě a periferii v skupině 42 a u polských autorů (k předmětům
dochází přes město, nevěnují se primárně věcem, mají silný prožitek
poválečných měst (ruiny a zničené předměty vs. Rozewicz).
Rozvinula se diskuse, při níž Mgr. Hankiewicz reagoval na všechny
dotazy a podněty členů komise.
Veřejná část byla ukončena a obhajoba pokračovala neveřejnou částí
– rozpravou komise a hlasováním komise o klasifikaci.
Předseda komise vyhlásil úspěšný výsledek obhajoby.
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