
z obhajoby disertační práce paní Mgr. Hany Mžourkové, konané dne 5. I.2011. 

Téma práce: Slovinská alienativní poezie 

Přítomni: Mgr. Hana Mžourková, prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (předseda), doc. PhDr. 
Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. (školitelka), doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc., PhDr, Marie 
Langerová, CSc., doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.O., prof. Dr. Denis Poniž ( oponent), PhDr. Aleš 
Kozár, Ph.O. (oponent). 

Předseda komise prof. Vladimír Svatoň zahájil obhajobu a vyzval školitelku, aby představila 

přítomným kandidátku. 

Školitelka představila doktorandku a seznámila komisi s její činností v průběhu studia a s její 

disertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 

Důvody, proč si za téma své disertační práce zvolila alienativní lyriku: zaprvé jde o významné 

období slovinské poválečné poezie, zadruhé svou disertační prací kandidátka navazuje na období, 

které zpracovala ve své diplomové práci - na slovinský intimismus, který alienativní lyrice 

předchází. Dále kandidátka hovořila o básnících, které ve své disertaci chápe jako reprezentanty 

alienativní lyriky (zejména jde o ranou tvorbu, tj. poezii z let 1958-1963, Daneho Zajce, Gregora 

Strniši, Vena Taufera a zralou tvorbu Svetlany Makarovičové, její dílo z I. pol. 70. let 20. stol.). 

Kandidátka zdůraznila, že alienativní lyrika má ve slovinské poválečné poezii velmi důležité 

místo, neboť plně obnovuje přetrženou kontinuitu slovinské poezie navazujíc na slovinskou 

meziválečnou avantgardu. Rovněž do slovinské poezie vnáší existenciální témata a osvobozuje 

slovinskou poezii od tradice romantismu a romantického subjektu, proto také vytváří podmínky 

pro nástup postmoderních básníků. 

V teoretické části své práce se kandidátka opírala především o teorii fikčních světů, zvláště pak o 

její vymezení ve studiích Miroslava Červenky, jelikož ústředním tématem disertace je rovněž 

lyrický subjekt a jeho proměny v alienativní lyrice a jejích fikčních světech. Kandidátka následně 

shrnula strukturu své disertační práce a nejdůležitější problémy daného tématu i jejich následné 

řešení. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 



Prof. Poniž: disertační práci hodnotí velmi pozitivně, připomínky má pouze ke struktuře práce, 

přemístěním určitých kapitol by byla práce přehlednější, a tak čtenáři přístupnější. Prof. Poniž 

rovněž připomněl básníka Jože Udoviče, který nebyl do disertace zahrnut, přestože poetiku jeho 

básní lze pokládat za alienativní poetice blízkou. Otázka: Proč nebyl zahrnut tento autor? 

Dr. Kozár: hodnotí práci z formálního a stylistického hlediska jako velmi dobrou, rovněž je dobře 

využita odb. literatura a další materiál. V teoretické části je „Červenkova" metoda dobře zvolena 

a doplněna. Práce není vysloveně teoretická, teorie fikčních světů je nástrojem pro další analýzy; 

z literárněhistorického hlediska je v disertaci velmi dobrá orientace ve slovinské literatuře. 

Otázky: Bylo by ve slovinském kontextu možné odlišit od sebe „alienativní" a „existenciální" 

(poezii) - proč se užívá termín alienativní, v evropském kontextu to není běžné. Lze uvažovat o 

termínu „novodekadence"? Je možná komparace s českou literaturou? 

Kandidátka Hana Mžourková odpovídá na posudky oponentů: 

K otázkám prof. Poníže: Během psaní disertace se struktura práce několikrát měnila, kandidátka 

zvažovala několik možností, nakonec kvůli vymezení terminologie zvolila řešení uvést kapitolu o 

teorii a fikčních světech jako první. Kandidátka souhlasí, že pro disertaci by bylo přínosem 

uvedení díla Jožeho Udoviče, zvláště v souvislosti s Edvardem Kocbekem, který do disertace 

zahrnut je. 

K otázkám dr. Kozára: Kandidátka pro danou lyriku upřednostnila pojmenování „alienativní" 

před „existenciální", neboť míra odosobnění subjektu je velmi velká a u mnoha autorů, jejichž 

lyrika je rovněž zaměřena existenciálně (např. Saši Vegriové) se odosobnění neobjevuje. Bylo by 

možné uvažovat o termínu neoexpresionismus či nadrealismus, ale bylo by třeba vzít v potaz, že 

míra odosobnění se u jednotlivých autorů zásadně liší. Komparace s českou literaturou by 

přinesla mnoho zajímavých témat a problémů, zvláště v případě Holana, Kabeše, Wernische, jde 

však o velmi širokou oblast, která byla již nad rozsahový rámec práce. 

Oponenti se vyjádřili k vystoupení kandidáta: nemají připomínek k odpovědím na své otázky. 

Diskuse: 

Vystoupili/odpovědi kandidátky: 



PhDr. M. Langerová: Lze uvažovat i o srovnání s dílem Zábranovým či Hejdovým. Jsou 

alternativy pro úvahy o obnovení perspektiv v pohledu na „třídění" literatury, lit. historii. Jsou 

teoretické možnosti/přístupy zevnitř ze slovinské teorie literatury? 

Vyjádření uchazečky k otázce: Ve slovinském literárněteoretickém bádání jsou v poslední době 

tendence pohlížet na poezii z hlediska básnické imaginace a básnických obrazů. Ve své disertaci 

rozšiřuji hledisko fikčních světů o filosofický aspekt (Sartre, Heidegger, Camus ... ) ... 

Doc. Pelikán: Práce je smysluplná i pro slovinské prostředí, což je velmi cenné. V úvodních 

pasážích o historické situaci je třeba upravit několik nepřesností. Vztah poezie k politické situaci 

nebyl tak úzký jako v jiných částech komunistické Evropy. 

Vyjádření uchazečky k otázce: politická situace v tehdejším Slovinsku byla mnohem volnější než 

např. v Československu, přesto ze strany vládnoucí strany byly silné snahy tehdejší autory za 

jejich názory perzekvovat a omezovat intelektuální centra, např. kulturně-literární časopisy. 

Prof. Svatoň: Hovoříte o distanci od romantické tradice. Základním pojmem romantismu je 

ironie, jako celkový pohled, interpretace,jde o pojem ontologický. Mám pocit, že vás vaše teorie 

svazovala ... Dobové termíny je třeba brát jako součást textu doby. Rovněž existenciální pohled 

není ve své podstatě pesimistický. 

Vyjádření uchazečky: Měla jsem na mysli především romantismus ve Slovinsku. Ironie se 

objevuje pouze u Prešerna, dále je charakteristickým rysem slovinského romantismu spíše idyla. 

Alienativní poezie, zvláště pak dílo Daneho Zajce, je značně negativistická, pohled na svět 

pesimistický. 

Komise navrhla udělit uchazečce titul Ph.O. 

Zapsala: Iva Dvořáková Předseda komise 


