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 Mgr. Vít Schmarc 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. 

Mgr. Vít Schmarc nastoupil do doktorského studia našeho oboru v říjnu 2005; 

disertační práci tedy odevzdává k obhajobě v 7. roce studia. Předtím absolvoval magisterské 

studium oboru český jazyk a literatury zde na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

V průběhu doktorského studia se podílel na řadě projektů našeho ústavu, a to v rámci Centra 

výzkumu české umělecké avantgardy, Centra pro výzkum literatury a umění 

československého socialistického realismu, stejně jako na budování projektu ústavní 

elektronické knihovny. Byl administrátorem našich internetových projektů www.sorela.cz a 

www.normalizace.eu . 

Během doktorského studia, jak o tom svědčí jeho soupis publikační činnosti, průběžně 

a produktivně bádal nad svým tématem. Publikoval řadu studiím, které vyšly v oborových 

recenzovaných časopisech a ve sbornících, s referátem se zúčastnil i několika mezinárodních 

konferencí. V ohledu tohoto soustavného a produktivního zapojení do odborné činnosti 

naplňoval zcela ilustrativně představu, jak by měla doktorandova odborná aktivita vypadat. 

V průběhu doktorského studia také pravidelně učil volitelné semináře věnované 

problematice české literatury a kultury stalinistického období. 

 Předložená disertační práce Zem ocele a lyr: Subjekty a ideologie v kultuře českého 

stalinismu 1948-1953 je výsledkem doktorandova dlouhodobého promýšlení problematiky. 

Oceňuji na ní právě její zevrubnost. Problematika tvorby socialistického realismu totiž svádí 

obvykle k jistému ironizování, anebo k paušalizacím, v nichž dostává příliš velký prostor 

synekdochycká záměna části za celek. Tato práce se mohla opřít o jistá materiálová i 

metodologická východiska, ztělesněná především studiemi Vladimíra Macury (Vít Schmarc 

byl ostatně spolueditorem souhrnného svazku Šťastný věk a jiné studie o socialistické 

kultuře), stejně jako o heuristicky založené historické práce Michala Bauera či Jiřího Knapíka. 

V tomto ohledu oceňuji, že předložená disertace produktivně promýšlí i soudobé zdroje ze 

zahraničního kontextu, a to jak práce vážící se k tématu explicitně, tak i práce s vazbou pouze 

http://www.sorela.cz/
http://www.normalizace.eu/


implicitní; právě v této produktivní inspirační provázanosti se soudobým teoretickým 

myšlením o ideologii, subjektu a historii spatřuji další podstatný přínos. 

 Na práci oceňuji i stylizační vytříbenost. Byť jde o seriózní vědecky analytickou práci, 

text se vyznačuje výraznou čtivostí. Vyvážený je vztah popisných, k textům se vážících 

exkurzů, a obecnějšího diskursu, který staví nad popisnost produktivní tázání, ale i schopnost 

konceptuálního uchopení problematiky v rámcích, které nejsou banálně očekávatelné. Práci je 

z těchto důvodů možné číst nejen z hlediska materiálového „co“, ale i z hlediska 

metodologického „jak“. 

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

na oboru Dějiny české literatury a teorie literatury na FF UK, a proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 19. 1. 2012 
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