
Zápis z obhajoby disertační práce 

PhDr. Jany Maroszové 

konané dne .......... 14.10.2011 ..................................... . 

téma práce: ,,'Denn die Zeit ist nahe.' Eschatologie in Grimmelshausens Simplicianischen 
Schriften: Zeit und Figuren der Offenbarung" 

přítomní: PhDr. Jana Maroszová, Prof. Dr. Friedrich Vollhardt, Prof. Dr. Jan-Dirk MUiier, Prof. Dr. 
Thomas Borgstedt, doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., prof. PhDr. Václav Bok, CSc., Mgr. Štěpán 
Zbytovský, Ph.D. 

Předseda komise doc. Milan Tvrdík zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 

Jako školitel dále představil průběh jejího doktorského studia a průběh realizace její 

dizertační práce. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Zaměřila se především na 

charakteristiku korpusu grimmelshausenovských textů, vymezení předmětu zkoumání (pojetí 

času a figury zjevení), koncepci výsledného textu dizertační práce, průběh a výsledky jehjí 

realizace. Představila hlavní teze, dle nichž stěžejní význam pro porozumění zkoumaných textů 

má vhled do křesťanské eschatologie a heterodoxních proudů baroka, proti nimž se 

Grimmelshausen vymezuje. 

Poté oponenti Prof. Jan-Dirk MUiier, Prof. Thomas Borgstedt, prof. Václav Bok a (v 

zastoupení) prof. Ludvík Václavek přednesli závěry svých posudků. 

Kandidátka odpovídá na posudky oponentům, přičemž se věnuje zejména vztahu 

neoddiskutovatelného satirického charakteru Grimmelshausenových spisů k vážně míněné 

eschatologii a obraně křesťanské zbožnosti. Dále se zaměřuje na některé detaily v textech, které 

dle posudků byly bez jasného odůvodnění vyloženy silně alegoricky (Jupiter-, Mummelsee-, 

Hanau-Episode etc.). Odůvodňuje, proč se více nevěnovala české recepci Grimmelshausena (J. 

Stromšík) nebo poetologické dimenzi některých epizod. 

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta a szároveň se rozvíjí diskuse. Významné 

body: 

I 



Borgstedt: Grimmelshausena je možná přece jen vnímat nejen v kontextu doby, ale jako

,,modernizátora
11 

Vollhardt: Poukazuje na diskusi sebereflexivity textu v některých kapitolách předložené 

dizertační práce.

Maroszová: Vymezuje se vůči několika badatelům, kteří Grimmelshausena i barokní literaturu 

vůbec interpretují (nevědomky?) z pozic pozdější estetiky, nikoli v kontextu estetického myšlení 

doby.

Borgstedt: Nastoluje otázku vývoje individua „zum sinnreichen Dichter". Jak je třeba jí rozumět? 

Maroszová: Argumentuje, že koncept individua přichází teprve v 18. století.

Muller: Poukazuje na problematičnost argumentu „co (ne)bylo možné v 17. století".

Vollhardt: Poukazuje na „egodokumenty" z raného novověku, které svědčí o kořenech konceptu 

individua.

Tvrdík: I přes theologickou „nadstavbu" je evidentní, že v textu najdeme i autonomní jednání 

jedinců.

Borgstedt+Vollhardt: Upozorňují na nebezpečí číst Grimmelshausenovy spisy jako jednoznačnou 

,,výchovnou knihu".

Maroszová: To jistě nelze, ukazuje, že v diz. práci si toho je vědoma, přesto dokládá, že se 

protagonisté vždy vrací k postulované „pravdě". V tomto smyslu morálně i noeticky jasné 

rozlišení mezi pravdou a zdáním.

Po uzavření diskuse byla provedena volba.

vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Zapsal: Štěpán Zbytovský
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