
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Ladislava Nagye konané dne 17. 6. 2011 

Téma práce: Historie v anglickém románu posledních desetiletí. 

Přítomní: Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (předseda, oponent) 

Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (školitel) 

Mgr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D. (oponent) 

Doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.  

Prof. Martin Hilský zahájil obhajobu a představil kandidáta. 

PhDr. Ladislav Nagy představil svou disertační práci: přiblížil materiálová (současná 

britská próza dotýkající se problému historie) a teoretická (Hayden White: Tropics of Discourse, 

francouzská škola análů – M. Foucault) východiska a seznámil komisi s hlavními tezemi své 

práce (zájem o historii v současném britském románu chápán jako reakce na francouzský nový 

román a teorii krize příběhu; historie představuje zdroj příběhů). 

Oponenti přednesli závěry svých posudků. Oponentka Mgr. M. Potočňáková, Ph.D. práci 

velmi ocenila, zdůraznila kvalitní výběr materiálu, inspirativnost hlavních tezí i dílčích 

interpretací konkrétních děl a celkovou stylistickou úroveň práce. Vznesla dotaz týkající se role 

autora v analyzovaných dílech (s odkazem zejména na Francouzovu milenku J. Fowlese) a 

upozornila na určitou problematičnost pojmu „heterotopie“ v práci a navrhla jako alternativu 

tradiční pojem „genius loci“. 

Prof. Martin Hilský vyzdvihl klady práce: ocenil komparativní metodu práce, vynikající 

znalost materiálu, kladně upozornil na části věnované otázce palimpsestu a příběhům z archivů. 

Odkázal na své dílčí dotazy uvedené v posudku. 

Školitel Prof. Martin Procházka charakterizoval práci doktoranda v průběhu studia – 

vyzdvihl jeho aktivnost a produktivnost v oboru (publikační a pedagogickou činnost), zdůraznil 

výrazný posun práce od původní verze, propracovanost teoretického zkoumání. Zdůraznil 

funkčnost některých základních pojmů práce – „heterotopie“, „palimpsest“ – a jejich význam 

v kontextu současné literární teorie. 



Diskuse: 

V rámci diskuse PhDr. Ladislav Nagy postupně odpověděl na dotazy a komentáře oponentů 

uvedené v posudcích. U pojmu „heterotopie“ zdůraznil jeho racionalistický rámec oproti 

problematickému pojmu „genius loci“, který se často objevuje v poněkud pokleslém a 

zamlženém významu, proto ho považuje pro účely své práce za nevhodný. Upozornil na 

axiologickou neutralitu pojmu „heterotopie“. Vyjádřil se k otázkám prof. Hilského týkajícím se 

role historie v dílech autorů předchozích generací (50. léta, modernisté) – téma historie je zde 

okrajové či chybí, důraz na přítomnost. Prof. Hilský v reakci zmínil existenci historické dimenze 

i v těchto dílech, ovšem v jiné rovině než u děl pojednávaných v práci. L. Nagy vysvětlil, že 

rozdíl spočívá v nepřítomnosti historiografické dimenze u starších autorů 20. stol.  

Další diskuse se týkala užití pojmu „apokryf“ v práci. L. Nagy se odvolal na obecnější 

chápání apokryfu jako díla s pochybnou autenticitou, pojem chápe jako významný v diskusi o roli 

autora a otázkách autenticity. Prof. Procházka upozornil na tradiční pojetí apokryfu ve vztahu 

k určitému kanonickému textu (jenž např. u D. Defoea chybí), zároveň však vyzdvihl 

produktivnost a užitečnost tohoto pojmu v problematice vztahu fikce a reality. Diskutující se 

shodli, že tento pojem otevírá zajímavé téma zkoumání.  

V závěru diskuse se L. Nagy vyjádřil k pojmu „magický realismus“, jehož validitu 

nepopírá, ale od něhož se spíše distancuje a upřednostňuje pojetí Brook-Roseové „dějin jako 

palimpsestu“, jež umožňuje zahrnout i díla, která definici magického realismu neodpovídají. 

Předseda komise poděkoval kandidátovi za odpovědi a uzavřel veřejnou část obhajoby. 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: PhDr. Mariana Machová Podpis předsedy komise: 


