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Předseda komise profesor Procházka zahájil obhajobu disertační práce a navrhl, aby vzhledem 

k jazyku disertace a posudků byla obhajoba vedena v češtině. Poté požádal školitele, profesora 

Hilského, o představení kandidáta a jeho práce. Profesor Hilský uvedl, že předkládaná disertace 

je výsledkem dlouholeté kandidátovy anglistické práce a soustředěného badatelského úsilí a 

ocenil ji jako výjimečně promyšlené, zralé a přínosné dílo zásadním způsobem obohacující 

odborné povědomí o literatuře viktoriánského období, které si nepochybně zaslouží knižního 

vydání. 

Předseda komise poté vyzval kandidáta, aby představil svou práci a její základní východiska. 

Kandidát načrtl osnovu a rozvržení práce a uvedl její ústřední pojem, jímž je „viktoriánský 

romantismus“ (někdy také nazývaný „pozdní romantismus“). Podle kandidátova názoru se 

nejedná o homogenní myšlenkovou a estetickou koncepci, nýbrž o vnitřně velmi rozrůzněné 

hnutí, jehož počátky je nutné hledat už v klasicistních teoriích osmnáctého století, ne-li dokonce 

ještě dříve. Z tohoto důvodu kandidát přistupoval k pojednání tématu primárně chronologickou 

metodou, avšak právě vzhledem k vnitřní diverzifikovanosti, někdy až vzájemné protichůdnosti 

estetických teorií viktoriánského romantismu se ukázalo jako nezbytné doplnit tuto metodu o 

synchronní a komparační analýzy. Tento vzájemně komplementární dvojí přístup byl uplatněn 

nejen pro interpreteci viktoriánského romantismu obecně, ale konkrétně i pro charakteristiku 

principů tzv. „estetického hnutí/aesthetic movement“, které je jedním z typů pozdního 

romantismu, jakkoli je použití tohoto termínu nejednotné a nejednoznačné. Samotné romantické 

hnutí pak kandidát charakterizoval jako reakci na pocit společenské krize typický pro dané 

období, vyvolávající potřebu formulovat nový estetický ideál a nový umělecký význam jako 

takový. V tomto smyslu hraje zásadní roli imaginace jako princip vytvářející koncepci onoho 

nového, vnitřně sjednoceného uměleckého světa.  

Kandidát seznámil komisi s obsahem jednotlivých kapitol práce a vysvětlil jejich metodologickou 

motivaci – především vysvětlil důvody, proč úvod práce obsahuje přehled a podrobnou analýzu 

jednotlivých teorií vztahujících se k tématu, a skutečnost, že do práce nebyla zařazena kapitola o 

Thomasu Carlyleovi jako jednom z nejvýznamnějších teoretiků viktoriánského období. Tím se 

kandidát již částečně vyjádřil k některým komentářům uvedeným v posudcích oponentů, na což 

upozornil předseda komise, který poté předal slovo oběma oponentům.  



První z oponentů, profesor Mánek, ocenil v první řadě skutečnost, že se jedná rozsahem i 

zaměřením o velmi důkladnou a kvalitní práci na téma, o němž bylo v české anglistice dosud 

publikováno relativně málo. Z tohoto hlediska je práce přínosná i tím, že je psána v češtině. 

Profesor Mánek připomněl, že kandidát pracuje s vlastními velmi kvalitními překlady 

viktoriánské literatury, což disertaci dodává další rozměr a zvyšuje její hodnotu a přesvědčivost. 

Profesor Mánek dále ocenil propojení literárních analýz nejen s estetickými teoriemi, ale i 

s pojednáním o výtvarném umění, a komentoval směřování viktoriánského romantismu 

k dekadentnímu hnutí konce století. Uznal kandidátovo vysvětlení ohledně opominutí Carlyla 

vzhledem ke zmíněné značné rozrůzněnosti tématu a Carlylovu odlišnému estetickému 

směřování.  

Druhý z oponentů, profesor Peprník, rovněž označil předkládanou disertaci za velice zralou práci, 

cennou jak šíří záběru, tak hloubkou a promyšleností závěru. Vyzdvihl také smysluplně a funkčně 

uplatněný interdisciplinární přístup k řešení daného cíle a vysokou kvalitu rozborů jak literárních 

textů, tak výtvarného umění. V závěru svého vystoupení profesor Peprník ocenil také vysoce 

kultivovaný jazyk, jímž je práce psána, jako významný přínos jak v akademickém, tak 

v pedagogickém smyslu. Připomínky vznesl pouze k formální stránce práce, kde upozornil na 

málo transparentní a ne vždy zcela důsledný systém odkazování.  

Oba oponenti na závěr svých vystoupení doporučili předkládanou práci ke kladnému přijetí.  

Kandidát poté dostal slovo, aby se vyjádřil ke komentářům oponentů. Uvedl důvody, které vedly 

k vynechání pojednání oThomasi Carlyleovi, a připomněl, že kromě něj by bylo možné uvažovat 

o zařazení dalších relevantních autorů, ať už Matthewa Arnolda či A.Ch. Swinburnea a dalších, 
což by bývalo narušilo koncepčnost práce i fyzickou zvladatelnost stanoveného úkolu. Vyjádřil 
se i k připomínce ohledně nedostatečné transparentnosti odkazů, s jejíž nápravou pro případné 
knižní vydání práce počítá.

Předseda komise poté zahájil diskusi. V ní vystoupil profesor Hilský, který pro knižní podobu 
práce doporučil formální přepracování úvodu, které přispěje k logičtějšímu funkčnímu členění 
textu především ze čtenářského hlediska.

V závěru diskuse vystoupil profesor Procházka, který komentoval zvláštní postavení Thomase 
Carlylea v kontextu viktoriánského romantismu a v tomto smyslu především význam jeho knihy 
Sartor Resartus. Doporučil zvážit jeho zařazení a v opačném případě vysvětlení důvodů tohoto 
rozhodnutí. S tím vyjádřili souhlas profesor Hilský a profesor Peprník.

Následně byla diskuse uzavřena. V tajném hlasování pak komise odsouhlasila, že disertační 

práce PhDr. Zdeňka Berana byla úspěšně obhájena. 

Zapsala: Mgr. Klára Kolinská, M.A., PhD., dne 28.6. 2012 

Předseda komise: Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 


