
Zápis z obhajoby dizertační práce Mgr. Kláry Kudlové 

konané dne 23. března 2011 

téma práce: ,,Diskurzní typologie postav a současný český román"

přítomni: Prof. PhDr. V. Svatoň,CSc. Prof. Phil.Dr.J. Vojvodík,M.A. prof. PhDr. P.A.Bílek, 
CSc., prof. PhDr. J. Holý, DrSc., doc. PhDr. J. Wiendl, CSc., doc. PhDr. H. Šmahelová, CSc. 

Předsedkyně komise doc. Šmahelová zahájila obhajobu a představila přítomným 

kandidátku. 

Školitel prof. Bílek představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její 

dizertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou dizertační prací. Sdělila zejména: 

návaznost na závěry diplomové práce 

důraz na dlouhodobý zájem o současný román a problematiku postavy 

Oponent prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. přednesl hlavní teze svého posudku; 

Druhý oponent - prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. - nebyl přítomen (omluven předem), jeho 

posudek v plném znění přečetla předsedkyně komise. 

Diskuse: 

Kandidátka Mgr. Klára Kudlová odpovídá na posudky oponentů: autorka souhlasí 

s výtkou, že se jí nepodařilo zcela propojit část teoretickou a interpretační, upozorňuje 

však, že rozsáhlým teoretickým úvodem naplnila obecné požadavky na disertační práci 

Rovněž reaguje na pojetí transcendentalismu Zdeňka Mathausera a nesouhlasí s reakcemi 

oponentů. (podrobněji vysvětluje svůj vlastní výklad Mathauserových teoriích). 

K pojmu transcendence se v diskuzi vyjadřují rovněž prof. Bílek a prof. Svatoň (zejména 

k Mathauserovu výkladu závěrečných částí Topolova románu Sestra) 

Doc. Šmahelová se ptá, zda problém pojmu transcedence není spíše než v jeho vymezení 

v pokusu kandidátky užít jej jako konkrétní interpretační nástroj 



Prof. Wiendl vrací diskuzi opět k problému dvou zcela různých částí disertace a vznáší 

dotaz, zda autorka považuje obě části za dostatečně propojené. Vyjadřuje jisté 

pochybnosti nad označením dané typologie postav za diskursivní. Autorka práce 

vysvětluje užitečnost diskursivního pojetí (konkrétně v prvních kapitolách). 

Doc. Šmahelová se ptá, v jakém rozsahu pracuje autorka s rozsáhlým teoretickým 

aparátem a jak vnímá samotný pojem „interpretace". Autorka zdůrazňuje, že záměrem její 

práce byla především typologie postav. 

Doc. Wiendl znovu upozorňuje na problém dvou nepropojených částí práce, na formální 

nedostatky disertace. 

Doc. Šmahelová shrnula diskusi a konstatovala, že Mgr. Kudlová se snažila odpovědět na 

hlavní otázky kladené oponenty; diskuse však odkryla bezradnost nad rozpolceností práce 

na část teoretickou a interpretační, k níž se také vztahovaly hlavní námitky obou 

oponentů. 

Obhajoba potvrdila existenci závažných problémů práce, na které v podrobném posudku poukázal 

zejména prof. Trávníček. 

Zapsala Mgr. ,Zuzana Malá 
Podpis: Podpis předsedy komise: 


