
Vyjádření školitelky k práci Evy Kalivodová 

Disertační práce Evy Kalivodové je výsledkem dlouholetého bádání, které jsem měla možnost 

sledovat po dlouhou dobu nejen jako školitelka. Naše vzájemná spolupráce a jinak nelze náš 

vztah i po dobu doktorského studia nazvat, vyústila v práci, jež si zaslouží pozornost. 

Spolupráce to byla plodná i proto, že nebyla bez vyostřených diskusí, v nichž se formovala 

precizovala teoretická a historická východiska I upřesňovaly výsledky. Domnívám se, že za 

dobu svého studia Eva Kalivodová prokázala, že jí titul doktorka vlastně náleží již dávno a 

že jen vlivem okolností k němu již nedospěla. Moje práce jako školitelky tedy byla radostná 

a uspokojující. 

Předkládaná práce představuje syntézu zájmů Evy Kalivodové I tj. generového bádání, 

literární historie a translatologie. Ty vzájemně doplňují a umožňují "vidět problémy" české 

literární historie. Jako celek ukazuje disertace na soustavný zájem o problematiku o 

literatury 19. století, neboť se zakládá na dlouholeté literárně historické práci mimo rámec 

běžného doktorské studia. Domnívám se, že Evu Kalivodovou charakterizuje právě tato 

schopnost "vidět problémy" nebo jinak řečeno společně s E. Gombrichem "má cit pro 

problémyll řečeno méně figurativně schopnost díky specifickému rozhledu odhalovat 

nesamozřejmé skutečnosti v ustálených stereotypech. A co je na Evě Kalivodové také 

zásadní, je její tvrdohlavost a angažovanost v problémech, které považuje za zásadní. 

Název práce Archeologie básnířky, který nakonec Eva Kalivodová své disertaci dala, výstižně 

charakterizuje způsob práce Evy Kalivodové. Od širší otázky, která jakoby byla zjevná se 

propracovává k novým a novým problémům, jež mohou nasvítit zvláštní a překvapivé 

skutečnosti zdánlivě uzavřené situace. Podrobná analýza se kombinuje s teoretickými 

úvahami, které zobecňují a dávají do souvislostí, celek není nikdy zapomenut ve prospěch 

detailu a faktické evidence. Proměny hledisek vytvářejí z bádání Evy Kalivodové 

mnohostrannou doubrodružnou cestu k poznání. 

Ještě jednou bych chtěla říci, že spolupráce s Evou Kalivodovou byla velmi přínosná a být 

školitelkou je velká radost a čest&:_" 


