
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Víta Schmarce 

konan dne 17.5.2012 

téma práce: „Země oceli a lyry - Ideologie a subjekty“ 

přítomní:  

Předsedkyně komise p. doc. Šmahelová zahájila obhajobu a představila přítomným 

kandidáta. 

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho diz. prací. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména: Východiska, první práce (o 

divadle) měla specifický přístup, v této od něj upustil (kvůli chybějící dynamice, chybejícím proměnám 

motivů a ideologických mechanismů v dílech), umění totalitarismu jako aktivní a oboustranná 

komunikace. Nehledal pevnou definici, ale specifika a to co rozbíjí naši stereotypní představu 

totalitarismu. Metodologie: odmítnutí reduktivní definice ideologie jako lživého a účelového zakřivení 

skutečnosti, není to jen utilitární nástroj, používá proto koncepce Louise Althussera, Terryho 

Eagletona a Slavoje Žižka. Odkaz k realismu. Ideologie sociální skutečnost a rituál (předpokládající 

účast subjektů - umění jako dynamická komunikace). Vladimír Macura konstruuje sémiotické světy ve 

velkém přesahu k různým textům. Roland Barthes: teorie mytologického znaku.  

Interpretační část: „svazácká literatura“, mladé subjekty vstupující do literatury a jejich debuty v 50. 

letech. Zpochybnění socrealismu jako aktéra silně ovlivňujícího literaturu. Vybíral texty vyzývající 

k interpretacím. „Jakým způsobem vybraná díla apelují své subjekty“? Přínos: základní rámec 

komunikace mezi subjektem a ideologií. Socrealismus jako továrna na realitu, chce být brán jako tak 

pravá a jediná skutečnost. Emancipační snahy subjektů. Rámec pro studium další rysů kultury 

zmíněné doby, potřeba zkoumání prohloubit i do 30. let.  

Školitel: Inspirační zdroje pro napsání nejsou pouze lokální provenience, zahrnuje i obecnější práce o 

ideologii jako takové. Stylizační vytříbenost, výrazná čtivost nikoliv na úkor problematiky (Petr A. 

Bílek) 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků (Michal Bauer, Petr Šámal) 

Bauer: Zaujala ho. Oceňuje orientaci především v anglicky psané literatuře. Dobře definované výchozí 

pojmy. Vyzdvihuje kapitolu interpretace poezie pěti českých básníků. Výtky: podtitul (definovat to jen 

jako poezii ne jako kulturu), stylistika, odsuzuje myšlenku o odsunutí 30. let z autorem uvedených 

důvodů, chce vrátit do hry úvahu o socialismu ve 30. letech, chybí někteří autoři, daly by se hledat 

další vazby. Celkově práci považuje za zdařilou, doporučuje k obhajobě. 

Šámal: Dobrá orientace v tématu, originální výklady, osobitý autorský styl. Revizionistický směr 

bádání, který se moc nevyskytuje mimo historiografii. Postrádá obsah. Jednu z prací, kterou používá, 



autor právě překládá. Funkční propojení úvodních tezí a analýzou materiálu (filmy). Kapitola o 

Štollovi do práce nezapadá. (podnět k debatě: jiný příklad). Další: kapitola o poezii, výraznější práce 

s kategorií „masterplotu“. Vydat knižně! Doporučuje k obhajobě. 

Kandidát Mgr. Vít Schmarc odpovídá na posudky oponentů: 30. léta – je si toho vědom. Snažil se to 

navodit kapitolou o 40. letech, nechce období 50. let změnit v ghetto. Štolla si hájí, jeho hlas byl 

normativem, o jeho závěrech se nediskutovalo. Kulturu v podtitulu si taky hájí kvůli práci s filmem, 

žurnalistikou, výtvarným uměním… kritická reflexe Kohouta – omlouvá svoji nešťastnou formulaci, 

část ohlas v tisku si žádá doplnění a zpřesnění (výzkum časopisu Směna).  

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta, následuje diskuse. 

Diskuse: 

Docentce chybí rétorika, další směry v literární vědě 50. let (strukturalismus…), zajištění stalinistické 

kultury společenskými vědami. Štoll to shrnuje a má apriorní nedůvěru k masterplotovým výkladům, 

které fungovaly napříč obory. Vyžadovány jednoduché příběhy, kritiky. Ne náhodné použití slova 

metoda (Janoušek), umění se skrze metodu přibližuje vědě, analýza v několika větách by se vyhnula 

častému výskytu „metody“, Štoll je podle něj norma ne masterplot. Schmarc uvádí, rozdíl mezi 

normou a masterplotem nepovažuje za fatální. Doporučení věnovat se V. Dostálovi (Šámal). Kubíček: 

už tehdy snaha o odideologizaci. Schmarc: Ne, do 53 ještě tvrdá ideologie. Je možné představovat 

pojem socrealismu jako dynamický koncept? Pevné centrum, proměnlivá periferie. Národní varianta 

socrealismu? Specifika? Schmarc: tradice na venkově, mateční půda „domov“, český folklór, 

vlastenectví, motivy obrození. Identita recipientů, pohled do dřívějších let (Mukařovského stať).  

Brakovost… Schmarc chce zahrnout roli médií. Problém rusistických pramenů – socrealismus 

nastupuje po desetiletích avantgardy. Taufr zmínit, kam se poděl, Štol ho převálcoval. 

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

Zapsala: Barbora Bláhová 

Podpis předsedkyně komise: 


