
Zápis 

z obhajoby doktorské disertační práce Mgr. Zlatiny Jeřábkové, 
konané dne 1. června 2012 na FF UK v Praze, místnost č. 312. 

Téma práce: ,,Západoevropské impulsy bulharského diabolismu (Pohled n a  
bulharskou lit eraturu ve  20. letech 20. století)" 

Přítomni: Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (předseda), PhDr. Milada Černá, CSc. (školitelka), 
Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., Doc. PhDr. Alenka J ensterle-Doležalová, CSc. 
(oponentka), PhDr. Michal Sýkora, Ph.D. (oponent), PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Mgr. Aleš 
Kozár, Ph.D. 

Předseda komise Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc., představil všechny přítomné. 

Školitelka PhDr. Milada Černá, CSc., představila doktorandku a její práci. Vyzdvihla novost 
tématu, výchozí teze a úkoly disertace, která v první části vymezuje fenomén literárního 
diabolismu a v části druhé popisuje motivy próz čtveřice hlavních představitelů diabolismu: S. 
Minkova, V. Poljanova, G. Rajčeva a Č. Mutafova. Z časových důvodů nebyl naplněn celý 
záběr disertace. 

Kandidátka Zlatina Jeřábková představila svou disertaci. Vyzdvihla evropský rámec 
diabolismu a tradiční realističnost bulharské literatury. Diabolismus chápe jako provokaci 
vůči této tradici. Jako literární jev není doposud uceleně popsán ani analyzován, bulharská 
literární věda se k diabolismu chovala z větší části macešsky; nejsou příliš známa ani 
diabolistická díla autorů - šlo totiž o juvenilie; kromě toho Poljanov byl obecně podceňován a 
Mutafov zcela ignorován pro svou fašistickou minulost. Pokud se bulharská literární věda 
diabolismem zabývala, zdůvodňovala jej sociologicky jako reakci na válečné kataklyzma. 
Kandidátka došla k závěru, že diabolismus není možno chápat jako literární směr či proud, jde 
spíše o „manýru", která k expresionistickému podloží roubuje různé meziliterární podněty 
z evropských literatur (romantismus, dekadence, naturalismus) i z filozofie s cílem 
provokovat, ironicky komentovat (princip hry, karnevalovost, antipragmatismus). Tyto 
impulsy byly přijímány neorganicky- výsledkem byla jakási hybridní forma (synkretismus). 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 
1. Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc.: Vyzdvihla analýzy konkrétních děl
bulharského diabolismu. Disertace je náročnou a ucelenou. studií, kandidátka prokázala
dostatečnou odbornost a přínosný je komparativní způsob práce. Více pozornosti měla
věnovat expresionismu (i německému) a návaznosti diabolismu na symbolismus. Termín
„diabolismus" oponentka nepokládá za vhodný, více by vyhovoval zažitý termín
„expresionismus". Někdy není patrné, zda kandidátka přednáší vlastní myšlenky, anebo
parafrázuje autory cizí. Diabolismus je vymezován v celé práci na různých místech, ačkoli by
k vymezení mělo dojít hned v úvodu; obecně by bylo vhodnější opřít se o expresionismus.
Analýzy jsou někdy nepřehledné, málo popisné, což komplikuje srozumitelnost. Redakčně
disertace vykazuje nedostatky (překlepy). Disertaci oceňuje jako přínosnou, navrhuje ji
k obhajobě.
2. PhDr. Michal Sýkora, Ph.D.: Zaměřil se na metodologii práce. Ta však není přesně
vymezena, je eklektická. Kandidátka často kombinuje a srovnává nesrovnatelné, s různými
pojmy pracuje bezstarostně a nesystematicky. Úplně chybí odborná literatura o
komparatistice, kandidátčin srovnávací přístup je intuitivní, pocitový. Disertace obsahuje



mnoho kompilačních pasáží, tedy jde o parafráze cizích autorů. Jiným typem nedostatku je 
citátová koláž (,,slepence"), ale tyto citáty jsou vytrženy z kontextu. Bibliografie není 
vypracována uspokojivě, údaje jsou někdy neúplné (chybí např. nakladatel či místo vydání). 
Práce je příliš kompilativní a vykazuje takové nedostatky, že ji nedoporučuje k obhajobě. 

Kandidátka Zlatina Jeřábková reagovala na posudky. 
Ad 1. Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc.: Diabolismus je synkretický jev, není 
možné ho vykládat jen z expresionismu. Navíc Rajčev není expresionista. Termín 
„diabolismus" je praktický, jihoslovanské literatury mají obdobné jevy. Kandidátka se musela 
vymezit vůči bulharským definicím diabolismu (,,směr"), což odmítla. Vztah moderny a 
diabolismu - snaha oprostit se od popisnosti, realističnosti, didaktičnosti, snaha 
intelektualizovat literaturu, individualismus, vitalismus (Bergson). Otázky freudismu, 
Nietzscheovy filozofie, karnevalovosti je třeba ještě podrobit důkladnější analýze. 
Ad 2. PhDr. Michal Sýkora, Ph.D.: K vymezení diabolismu se vyjádřila až v závěru práce na 
základě provedené analýzy. Pojem neodmítá, jen jej nechápe jako literární směr. Doposud 
neexistuje monografie o diabolismu, její bádání bylo vlastně průkopnické. Nebylo se oč 
metodologicky opřít, ale i tak se snažila bulharskou literaturu předmětu kriticky reflektovat, 
upozorňovat na nejasnosti, ba jistou konfúznost některých odborných prací. Žádný bulharský 
literární vědec nikdy nepoznal a neanalyzoval celou sumu diabolistických textů. Kandidátka 
uznává, že ohledně metodologie komparatistiky má značné rezervy. Hlavně chtěla zpracovat 
prvotní materiál (rozebrat texty diabolistů). Chtěla směřovat od typologie (tu bulharská 
literární věda přeceňuje) ke genetickým shodám. Filozofické a myšlenkové proudy mocně 
působily na bulharské diabolisty. Přínosná je práce zejména pro bulharisty. Citáty uváděla 
proto, aby bylo argumentováno konkrétními autoritami, aby nepřejímala cizí myšlenky a 
podněty, aniž by byl patrný zdroj. Poetika není dostatečně rozpracována, uznává tento 
nedostatek. Byla by nadstavbou, možnou jen tehdy, kdyby se mohla opřít o důkladné 
předchozí výzkumy. Ve fantastice se opírala o Cvetana Todorova, jehož práce považuje za 
obecně známé. U Todorova našla systém aplikovatelný na zkoumaný materiál. Fantastika 
(nerealistická obraznost) opět nevyčerpává celý záběr diabolismu, řeší jen parciální problémy. 
Slovníky pokládá za důležitý pramen, svědčící o ustálenosti literárních termínů a poskytující 
jejich aktuální definice. Při redigování bibliografie už byla velmi unavena. 

Diskuse 

Michal Sýkora: Dobře hodnotí vystoupení kandidátky, problematice rozumí a leccos 
objasnila, ale v disertaci jsou bohužel metodologické nedostatky. Sympatická byla zejména 
kritika bulharských badatelů. Možná nebyl dobře volen název - stačilo by pojednat jen o 
bulharském diabolismu (bez evropského kontextu), jemuž kandidátka rozumí. 

Zlatina Jeřábková: Reprodukční pasáže reagovaly na nedostatky bulharských badatelů, to je 
však jasné jen odborníkům, kteří kritizované práce znají. 

Vladimír Svatoň: Zná její práce a všechny trpí jedním nedostatkem: kandidátka nerozlišuje 
realitu literárního materiálu a realitu te,mínů; pojmosloví je důležité, v disertaci musejí být 
termíny přesně definovány. Problém komparatistiky - Jeřábková se opřela spíše o práce 
věnované ontologii literárního díla. U Ďurišina, Zimy by našla lepší oporu. Rovněž si myslí, 
že název měl být volen jinak - ne kontaktologicky jako západoevropské impulsy diabolismu. 

Milada Černá: O textu vedla s kandidátkou diskuse, je inteligentní, ale shromážděný materiál 
byl syrový. Bylo třeba jej ještě třídit. Na úpravy chyběl čas. 



Alenka Jensterle-Doležalová: Otázka zní, zda předložený text disertace stačí na obhajobu. 

Marcel Černý: Jádro práce spočívá v bulharistickérn aspektu - kandidátka podnikla důkladné 
zmapování sekundární literatury i analýzu všech textů, jež lze pokládat za diabolistické. 
V tomto ohledu je práce jistě přínosná, třebaže část komparatistická je kritizována jako 
nevyhovující. 

Michal Sýkora: Bulharistickou kompetenci nikdo nezpochybňuje, v bulharském diskursu je 
kandidátka suverénní. 

Zlatina Jeřábková: Měla si více ujasnit adresáta - vytvořila kompromis pro českého 
bulharského čtenáře. Pro každé prostředí jsou důležité a nové různé informace. 

Vladimír Svatoň: Adresát disertace musí být univerzální. 

Alenka Jensterle-Doležalová: Oceňuje komparativní přístup, ale některé pasáže byly málo 
srozumitelné, bez ohledu na to, zda autorka myslela na českého, anebo bulharského 
kandidáta. 

Jan Pelikán: Adresát i prostředí jsou pro disertaci důležití. 

Aleš Kozár: Na práci je cenné přehodnocení bulharského stereotypizovaného vymezování. 
Putování pojmu Evropou s sebou nese různé proměny. Práce má pionýrský rozměr. 

Zlatina Jeřábková: Bude se diabolismu nadále věnovat, spolupracuje s KJBS na přípravě 
české antologie bulharského diabolismu. Děkuje za připomínky. 

Ukončení obhajoby: 

předseda komise Jan Pelikán: Obhajoba proběhla na úrovni, problematickým bodem bylo 
komparativní zaměření jinak bulharistické práce - podtitul je bulharistický. Nedostatek času 
zřejmě způsobil řadu chyb. Znalost adeptky i schopnost reagovat zasvěceně na podněty je 
přesvědčivá. Součástí hodnocení disertace je i průběh obhajoby. Poněkud zapadlo, že obor se 
jmenuje slovanské literatury, nikoli komparatistika. Z hlediska evropského výzkumu je její 
analýza průkopnická. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

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

Zapsal: Marcel Čern:Q 
Podpis: /?'"("\ 

Předseda komise: Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 
Podpis: 


