
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Markéty Fronkové 

konané dne 11. května 2011 

téma práce: „Sémiotická specifika postmoderní tvorby“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. zahájil obhajobu a představil 

přítomným kandidátku. 

Školitelka představila doktorandku a seznámila komisi s uchazečkou a její disertační 

prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: cílem práce 

bylo zpřesnit pojem postmodernismu pro využití v literární vědě a konkretizovat jej na 

analýzách jednotlivých literárních děl. Zkoumaný materiál zahrnoval především (byť ne 

výlučně) slovesné umění; sekundárně kandidátka usilovala i o zachycení vztahu mezi 

literaturou a výtvarným uměním. Analýzy se zaměřily především na česká i světová literární 

díla, která literární kritikové a vědci označují jako „postmoderní“. Mezi podstatné problémové 

okruhy patřila kupříkladu otázka sbližování literatury a mimoestetické sféry (jež vede někdy 

až k deestetizaci literatury) nebo možnost záměny estetické funkce a ostenze (Ivo Osolsobě). 

Při analytické práci kandidátka využívala i vlastní pojmy (např. semiostenzivní umělecká 

forma, účast recipienta na genezi textu).  

Školitelka Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. přednesla závěry posudku oponenta 

PhDr. Petra Málka, CSc. Dr. Málek práci vytýká přílišnou tematickou šíři, nedostatečnou 

propojenost diskurzů literární vědy a výtvarného umění, jistou roztěkanost a nedostatečnou 

reflexi vztahu postmoderny k moderně. Coby přínosné vyzdvihuje zejména interpretační části, 

precizní využití pojmů estetické funkce a ostenze a vhodné uplatnění metody „cik cak“ 

(střídání teoretických a analytických pasáží). Své výhrady předkládá spíše jako podněty 

k diskusi a práci doporučuje k obhajobě.  

Oponent Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, MA přednesl závěry svého posudku. Práci 

rovněž vytýká roztříštěnost a dále též jisté opomíjení francouzského kontextu. Vyzdvihuje 

kandidátčinu schopnost kriticky reflektovat teoretické koncepty ve vztahu ke konkrétním 

textům a její podnětný rozbor problematizace estetické hodnoty v postmoderně. Celkově práci 

pokládá za poctivý, solidní a promyšlený pokus o postižení fenoménu postmoderny a 

doporučuje ji k obhajobě.  



Kandidátka odpověděla na výhrady oponentů. Určitá roztříštěnost práce do jisté míry 

odráží způsob jejího vzniku. Na počátku stála síť otázek a nebylo jasné, nakolik bude vůbec 

možné výsledky jednotlivých interpretací zobecňovat. Stojí nicméně za zmínku, že i 

nemožnost nalézt jednotný interpretační svorník by vlastně odpovídala charakteru 

postmoderní tvorby.     

Kandidátka souhlasí s Prof. Vojvodíkem, že v postmoderně dominuje v každodenním 

životě estetismus (důraz na „líbivost“ např. v módě atd.). Ve výtvarném umění však podle ní 

„líbivost“ tolik v popředí nestojí (viz např. Damien Hirst); a kupříkladu ve filmu se setkáváme 

s prostupováním krásy a hrůzy (David Lynch, Quentin Tarantino).  

Kandidátka souhlasí s postřehem, že její reflexe postmoderny je konzervativní; 

vyjádřila své pochybnosti o některých postmoderních proklamacích („anything goes“, 

nivelizace hodnot).  

Diskuse: 

Doc. Šmahelová připomněla, že dr. Málek práci vytkl nedostatečnou reflexi vztahů 

mezi modernou a postmodernou. Relativně úzké zaměření práce však podle Doc. Šmahelové 

má své oprávnění, neboť důsledné aplikování pojmu postmodernismu na českou literární 

tvorbu doposud chybělo. Vyvstává ovšem podle ní otázka, zda volba Mukařovského konceptu 

estetické funkce je skutečně konzervativní, anebo spíše avantgardní. 

Prof. Svatoň upozornil na kolísavé chápání významu pojmu estetična. Poukázal na to, 

že estetično je třeba chápat nikoliv jako ocenění krásy, nýbrž jako určité nastavení 

vnímajícího subjektu (I. Kant). Ani kantovský pojem nás ovšem nezbavuje povinnosti 

rozlišovat více a méně hodnotná díla; klíčovou roli přitom může hrát pojem řádu uměleckého 

díla.  

Doc. Brabec podotkl, že postmoderna představuje vlastně velice širokou škálu 

interpretací přítomnosti. Vznesl dotaz, jak kandidátka chápe pojem postmodernismu a jak 

s ním pracuje.  

Kandidátka souhlasí s názorem, že oblast vytčená pojmy postmoderna, 

postmodernismus, postmoderní je velice široká; zahrnuje postmoderní dobu, vědu, uměni, 

literaturu... Jejím cílem bylo vytknout společné rysy, které by bylo možné označit jako 

postmoderní. Upozornila, že by bylo možné pracovat i s mimočasovým pojmem 

postmodernismu (viz postmoderní prvky před vlastním postmodernismem např. u Jiřího 

Koláře nebo Věry Linhartové). 



Doc. Brabec závěrem ocenil, že kandidátka volbou daného tématu vstoupila na 

nezjištěnou půdu, a její práce proto otevírá další podnětné otázky.  

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

Podpis předsedy komise: 


