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 Kryštof Špidla splnil všechny studijní povinnosti doktorského studijního programu a 

jako finální produkt tohoto studia předložil definitivní verzi disertační práce, která je dle 

mého názoru zcela přijatelná pro to, aby byla obhajována. 

Kryštof Špidla nastoupil do kombinované formy doktorského studia našeho oboru 

v říjnu 2003. Předtím absolvoval obor učitelství českého jazyka a literatury a občanské 

výchovy na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. V průběhu doktorského 

studia působil jako učitel na základní a poté střední lesnické škole v Hejnicích, od roku 2008 

pak učí obory, které vystudoval, na gymnáziu ve Frýdlantu. 

Během doktorského studia publikoval několik studií na téma uvěřitelnosti v literatuře, 

hospodské historky či polemiky (viz soupis publikační činnosti), které vyšly v oborových 

časopisech a ve sbornících. Soustavěn se věnoval i činnosti recenzentské. 

 Předložená disertační práce Uvěřitelnost narativních textů a jimi budovaných 

(fikčních) světů je výsledkem dlouhodobého promýšlení problematiky, která se ukazuje jako 

velice produktivní při čtenářské recepce a interpretaci určitého – a výrazného i kvantitativně 

bohatého – typu textů. Kryštof Špidla neřeší téma uvěřitelnosti návrhem nějaké zcela nové 

teoretizace, ale usiluje o řešení za pomoci prolnutí zdánlivě protikladných teorií – teorie 

fikčních světů a konceptů zdůrazňujících roli mimetické reference vůči aktuálnímu světu. 

Toto řešení i veškerá argumentace jsou podloženy četbou a vstřebáním všech relevantních 

zdrojů odborné literatury, ale také neustálým interpretačním domýšlením daných teoretizací 

na praktický materiál vyprávění v kontextu české i světové literatury. Toto pomezí 

teoretických řešení a praktických literárních textů se ukazuje jako velice produktivní a 

z hlediska kompozice i dynamiky celé práce jako dobře zvolené. Umožňuje Kryštofu Špidlovi 

vytvořit si postup, postoj a řeč autentického komentora, jemuž nejde o konfrontaci 

jednotlivých teorií z hlediska dobrání se nějakého definitivního řešení, ale jde mu o 

interpretační optiku, která mu umožní nově vidět reflektovanou beletrii. Ono teoreticko-

praktické pomezí mu dále umožňuje vyhnout se konvenčnímu a obvyklému rozpadu práce na 

část teoretickou a praktickou; v jeho případě zůstává i v pasážích, kde se zabývá zcela 

konkrétními texty, teoretizující zřetel, a naopak teoretizující pasáže nezůstávají nikdy bez 

smyslu a zřetele ke kobnkrétní interpretační praxi. V důsledku se proto práce vnímá mnohem 



vstřícněji, protože tato zmíněná oscilace vytváří vnitřní napětí, ale také vnitřní logiku toku 

textu a argumentace. 

 Řešené téma není z rodu témat, která mají zřetelné problémové jádro a markantní 

hranice, u nichž už je téma vyčerpáno. Téma uvěřitelnosti jde napříč žánry a funguje poněkud 

jinak a poněkud stejně v žánrech autentického psaní a v žánrech obnažujících svoji umělost a 

udělanost, stejně jako v žánrech fikce a non-fikce. Proto se práce nemůže dobrat zřeteného 

konce, ale spíše problematiku volně prochází; vesměs v oblastech, které se ukazují jako 

produktivní a dobře vybrané, ale i zažitě a promyšleně vyargumentované. 

Předložená disertace dle mého názoru splňuje nároky kladené na disertační práce na 

oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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