
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Mgr. Kryštofa Špidly 

konané dne 15.9.2011v místnosti 413/IV. patro, hlavní budova FF UK. 

téma práce: Uvěřitelnost narativních textů a jimi budovaných (fikčních) světů 

přítomni: Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, Csc (předseda komise), Prof. PhDr. Petr Bílek, CsC. 

(školitel). Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Doc. PhDr. Jan Weindl, Ph.D., PhDr. Michael Špirit, PhD.,  

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, Csc., Doc. PhDr. Michael Bauer, PhD. (oponent), Prof. PhDr. 

Zdeněk Hrbata, Csc.(oponent).   

Předseda komise pan prof. Vladimír Svatoň zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta. 

Poté pan školitel prof. Petr Bílek seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační  prací, kterou 

doporučil k obhajobě. 

Pan Špidla prezentoval problémové jádro práce. Připomněl, že impuls k jejímu vzniku přišel při 

psaní magisterské práce (téma: Hospodská historka v české literatuře), kde na problém 

uvěřitelnosti narazil, problém jej zaujal, a proto se přihlásil k doktorskému studiu na FF UK.   

Autor disertační práce poté představil uvěřitelnost jako dynamickou vlastnost textu, jako určitý 

interpretační klíč a podotkl, že fikční svět se proměňuje s aktuálním světem. Uvedl dále, že na 

jedno z klíčových zjištění při bádání přišel, aniž to původně zamýšlel – ukázalo se totiž, že 

koncept uvěřitelnosti je nosný i v případě nefikčního diskurzu a u přechodových útvarů. Kandidát 

zmínil, že narazil na zajímavou skutečnost, že polemika je soubojem světů více než soubojem 

idejí. Též zmínil, že se snažil teorii fikčních světů přiblížit mimetickému přístupu k textům.   

Pan doc. Michael Bauer upozornil na bohatou literaturu, ze které pan Špidla vycházel, a kladně 

ohodnotil přehlednost a koncepční ujasněnost textu. Vytkl překlepy a také to, že se zdá, že pan 

Špidla přistupoval k interpretaci textů tak, jak se mu to hodilo. Některému autorovi vytkl více, 

některému méně. Podle slov pana Bauera pan Špidla na některých místech sklouzl do přílišné 

podrobnosti, zapovídal se. Práci doporučil k obhajobě.  



Dále vystoupil pan prof. Hrbata, který se věnoval diskusi o naratologii. U obhajované disertační 

práce ocenil polemický a korigující závěr a rovněž fakt, že text míří proti dogmatickým a 

scholastickým konceptům a usiluje o dynamičtější pojetí. Podle slov pana Hrbaty, který ocenil 

pregnantní formulace v textu, postupoval doktorand systematicky a dobře pracoval při 

dynamizaci sekundárních zdrojů.   

Pan doktorand Špidla vysvětlil výtky a účastnil se diskuse, která byla mimo jiné vedena nad 

vztahem aktuálního a fikčního světa. Diskutující se mimo jiné zabývali možnostmi interpretace 

textů. Padlo doporučení, že by se pan Špidla mohl zabývat při své další vědecké práci 

americkými pragmatiky.  

Pan prof. Svatoň uzavřel, že všechny teze v práci nelze považovat za vyřešené a ocenil, že pan 

Špidla měl odvahu vystavět podloženou argumentaci. Poté vyzval všechny přítomné kromě členů 

komise, aby kvůli hlasování opustili místnost.  

Nedlouho nato předseda komise vyhlásil výsledky tajného hlasování, aby byl panu Špidlovi 

udělen titul doktor (Ph.D.).  

Zapsal: Mgr. Lukáš Pfauser       Podpis předsedy komise: 


