
1 

Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Hany Kosákové 

konané dne 19. dubna 2012 

téma práce: „Aspekty skazu (k literárně teoretickému uvažování B. M. Ejchenbauma)“ 

přítomní: dle prezenční listiny 

doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, PhD. (předsedkyně) 

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (školitel) 

prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. 

PhDr. Alice Jedličková, CSc.  

PhDr. Michal Sýkora, PhD. 

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M. A. (oponent) 

nepřítomen: 

doc. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. (oponent) 

Předsedkyně komise prof. doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, PhD. zahájila obhajobu a 

představila přítomným kandidátku.  

Školitel představil doktorandku a seznámil komisi s její disertační prací. Přitom vyzdvihl 

zejména tu skutečnost, že autorka se vyhnula deskriptivnímu způsobu a téma pojednala s vysoce 

kreativním a inovativním přístupem. Ocenil také, že autorka hledala paralely mezi českou a 

ruskou literaturou. V celkovém hodnocení odborné činnosti doktorandky se rovněž pochvalně 

vyjádřil o jejím literárně kritickém působení. 

Kandidátka seznámila přítomné s cíli a závěry své disertační práce. Sdělila zejména: 

Při volbě tématu práce vycházela ze snahy obeznámit více české prostředí s dílem B. M. 

Ejchenbauma. Zároveň se totiž věnuje překladům prací tohoto u nás méně známého představitele 

formální školy. 
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V první části vysvětluje, že B. M. Ejchenbaum pojímá skaz jako specifickou narativní formu 

vycházející z mluveného vyprávění. Jeho důležitou schopností je vzbudit zdání živého slova. 

V druhé části práce Eichnebaumovu teorii skazu zapojuje do širší formalistické teorie literatury. 

Ve další části pak autorka konfrontuje Eichenbaumovo pojetí s koncepcemi dalších autorů, 

zejména pak V. V. Vinogradova a Michaila Bachtina. 

V závěrečném oddíle práce aplikovala teorii skazu na konkrétní literární texty. Kromě ruského 

chtěla přitom do problematiky zapojit i český kontext. Z české literatury vybrala díla L. Vaculíka 

a B. Hrabala, z ruské pak současného autora Sašu Sokolova. Byla si přitom vědoma, že výběr je 

vždy subjektivní a řídila se při něm zejména snahou ukázat proměny ve formě skazu jako 

specifické narativní strategie. Zároveň také zvolila takové autory, na jejichž díle by 

demonstrovala, že problematika skazu je dosud živá a inspirativní. 

Poté přednesl závěry svého posudku oponent prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M. A. 

Oponentský posudek nepřítomného doc. PhDr. Tomáše Kubíčka, PhD. přečetla předsedkyně 

komise. 

Kandidátka Mgr. Hana Kosáková odpovídá na posudky oponentů. V odpovědi se 

soustředila zejména na otázku výběru analyzovaných autorů-představitelů skazu v české 

literatuře, kterou vznesl prof. J. Vojvodík. Úmyslně si totiž vybrala pro svou analýzu autory, kteří 

by v této souvislosti byli provokativní. Zajímali ji totiž spíše experimentátoři s textem než 

spisovatelé, u nichž by nebylo pochyb, že formu skazu přímo aplikují. 

Oponent byl s odpověďmi kandidátky spokojen. 

Diskuse: 

V diskusi vystoupil prof. O. Richterek s otázkou, zda kandidátka v komparaci českých a ruských 

autorů nalezla prvky, které by bylo možné označit za typické pro identitu obou kultur. H. 

Kosáková odpověděla, že hledala spíše ty rysy, které obě literatury spojují, a zaměřovala se tedy 

spíše na styčné body než na odlišnosti. 

Dr. A. Jedličková poukázala na rozdíly v typologii skazu u B. M. Ejchenbauma a I. R. Titunika. 

Vznesla proto dotaz, zda kandidátka dospěla k vlastní nové typologizaci. H. Kosáková reagovala 

v tom smyslu, že nezamýšlela dojít k originální terminologii. Pokud však jde o dílo B. Hrabala, 

označila by je za asociativní typ skazu, zatímco texty L. Vaculíka by se daly charakterizovat jako 
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typ dokumentaristický. Konkrétní typologii se však autorka chtěla záměrně vyhnout, jelikož se 

domnívá, že taková typologie do jisté míry svazuje možnosti interpretace. 

V diskusi dále opět vystoupili dr. A. Jedličková, prof. J. Vojvodík, prof. O. Richterek a dále Dr. 

M. Sýkora a vedoucí práce prof. V. Svatoň. Diskuse se i dále týkala výběru autorů, u nichž by 

bylo možné sledovat narativní formu skazu. Zazněla přitom jména J. Weila, J. Škvoreckého a V. 

Jerofejeva. Různící se názory shrnul prof. O. Richterek poukazem, že do analýzy tohoto druhu by 

bylo možné zahrnout vždy větší množství autorů, než obsahuje konečný výběr. Výběr, k němuž 

dospěla kandidátka, je však dle jeho soudu dostatečně reprezentativní, s čímž diskutující 

souhlasili. Zásadní připomínky k jednotlivým otázkám vzneseným v disertační práci nezazněly. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsal: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, PhD. 

Podpis předsedy komise: 


