
VZOR ZÁPISU 

Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Lucie Sedláčkové 

konané dne 15. 12. 2011 

téma práce: „ Globalizace v současném nizozemském románu“ 

přítomní:  Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 

Prof. Dr. Manfred Weinberg 

Doc. Dr. Elen Jakoba Krol 

Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 

Předseda komise p. Doc. PhDr. M. Tvrdík zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku. 

Školitel představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její disertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 

- čím se práce zabývá (způsobem, jakým je globalizace reflektována v současné

nizozemské próze)

- aspekty globalizace, na které se zaměřila, a kritéria výběru korpusu děl k analýze

(nizozemsky psaná próza z let 1989 – 2007)

- základní otázky výzkumu

- metody zkoumání

- závěry výzkumu

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků: 

1. posudek: Prof. Dr. Ralf Grüttemeier,

2. posudek: Prof. Dr. Olf Praamstra.

Mgr. Lucie Sedláčková odpovídá na posudky oponentů: začíná posudkem Prof. Dr. 

Praamstry. První bod diskuze se týká výběru autorů do korpusu – podle něj nejsou zastoupeni 

významní autoři cizího původu. Mgr. Sedláčková odpovídá, že zastoupeni jsou a jmenuje pár 



příkladů. Jedním z hlavních kritérií pro výběr děl bylo také pohlaví – chtěla, aby byl zastoupen i 

ženský hlas, který nakonec ovlivnil výsledek práce.  

Druhý bod se týká tématu postkolonialismu, které v práci není zastoupeno. Mgr. 

Sedláčková to zdůvodňuje tím, že se jedná o další téma, které je stejně komplexní jako 

globalizace, a ačkoli je v korpusu jedno dílo od postkoloniálního autora zastoupeno, nesleduje 

postkoloniální diskurz, ale stejně jako u ostatních děl ho analyzuje hlavně ze sociologického 

hlediska a z hlediska kulturní reprezentace.  

Třetí bod diskuze: Proč není v práci zastoupen fenomén multikulturalismu? Podle Mgr. 

Sedláčkové jde opět o příliš komplexní fenomén, který zasluhuje vlastní disertaci. Ale například 

téma multikulturní společnosti je v práci stále přítomno.  

Následuje vyjádření k posudku Prof. Dr. Grüttemeiera. Na jeho první otázku, proč si 

doktorandka vybrala jen tři aspekty globalizace, odpovídá Mgr. Sedláčková, že jsou to aspekty 

široké, které v sobě zahrnují ekonomickou i sociální stránku.  

Druhá otázka: Jak byla vybrána sekundární literatura? Odpověď: Jedná se o významné 

autory a aktuální tituly, které se zabývají globalizací. Vynechala jsem díla, která byla příliš 

statistická nebo se podrobně zabývala ekonomickými a politickými aspekty.  

Třetí otázka: Považuje se kosmopolitismus za koncept, anebo realitu? Odpověď: Jde o dvě 

různá tvrzení. Někteří sociologové vidí kosmopolitismus ne jako koncept, ale jako entitu, která je 

dnes už realitou. 

Čtvrtá otázka: Jak byla díla tematicky vybírána do korpusu? Odpověď: Díla se musela 

nějakým způsobem dotýkat aspektů spojených s globalizací. Vycházela jsem zejména z vlastní 

četby, recenzí a také z publikace B. Groese, která obsahuje rozhovory s 25 nizozemskými a 

vlámskými autory, kteří diskutují nad různými aspekty globalizace – to podpořilo mou hypotézu, 

že se spisovatelé touto tématikou aktivně zaobírají. 

Pátá otázka: Je téma globalizace stěžejní v dílech analyzovaných autorů? Odpověď: 

Záměrně jsem vybírala díla, která se ke globalizaci vyjadřují nejvíce. Někteří autoři, jejichž 

romány jsou v korpusu zastoupeny, však publikovali i díla, která se globalizací nezabývají (např. 

psychologický román, Bildungsroman atd.) 

Šestá otázka: Jaký je vztah mezi korpusem a zbytkem nizozemsky psané literatury? Patří 

vybraní autoři do hlavního proudu?  Odpověď: Vybraní autoři rozhodně patří k oblíbeným a 



někteří i k oceňovaným spisovatelům, ale nemyslím si, že tvoří hlavní proud. Jde spíše o několik 

proudů a žánrů, které koexistují vedle sebe.  

Sedmá otázka: Jak literatura přispívá k debatě o globalizaci? Odpověď: Na to, aby román 

přispíval k takové debatě, nemusí být kontroverzní, ani se o něm nemusí vést bouřlivé debaty. 

Přispívat může i tím, že o něm čtenář přemýšlí anebo pokud je chápáno v kontextu jiných 

vzniklých a vznikajících děl na podobné téma.  

Předseda komise se vyjádřil za oponenty, kteří nejsou přítomni: odpovědi Mgr. Lucie 

Sedláčkové byly rozsáhlé. Jedná se o téma komplexní a způsobů, jak ho uchopit, je bezpočet. 

Důležité je, jak se k tomu člověk postaví. Tímto předseda komise zahájil diskusi. 

Diskuse: 

Jako první vystoupil Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. Jeho otázka: Hraje ve zkoumaných 

románech roli prostor? Je tam například vidět silněji než v jiných směrech nizozemské literatury? 

Odpověď Mgr. Sedláčkové: Ano, co se týče prostoru, často jsou vidět kontrasty např. 

geografických lokalit jako Nizozemí a Belgie na jedné straně a Somálsko na straně druhé. Také 

v perspektivě jsou vidět kontrasty, např. dichotomie já – on nebo vlastní – cizí. 

Jako druhý vystoupil Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Jeho otázka: Mají tyto globalizační 

tendence vliv na to, jak je vnímána tato nizozemsky psaná literatura původními evropskými 

Nizozemci? 

Odpověď Mgr. Sedláčkové: Určitě. Například alochtonní autoři (Maročani) píší hlavně 

pro „bílé“ publikum. Toto prostředí prahne po jinakosti, což se také projevuje tím, že tito autoři 

jsou oceňováni a kanonizováni a dobře se prodávají.  

Druhá otázka Doc. PhDr. Milan Tvrdíka, CSc.: Je rozdíl mezi vnímáním v Nizozemí a 

Belgii? Odpověď: Velký boom alochtonní literatury je hlavně nizozemskou záležitostí. V Belgii 

tvoří tito migranti především francouzsky. Ve vlámské části se na tyto autory teprve čeká 

(výjimku tvoří Rachida Lamrabet). 

Předseda uzavírá diskusi závěrečným proslovem: příspěvek kandidátky k práci odpovídá a 

diskuse je tedy uzavřena jako zdařilá.  



Vyhlášení výsledku tajného hlasování:  

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: Jana Kijonková 

Podpis předsedy komise: 


