z obhajoby disertační práce pana Mgr. Ladislava Víta
konané dne20.6.2013
téma práce: ,,Topophilia and Escapism: W.H. Auden's Interwar Poetics of Place 1927-1938"
,,Topofilie a útěkářství: poetika místa v meziválečném díle (1927-1938) W.H. Audena"
přítomní:

prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.
Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D.
doc. Justin Quinn, Ph.D.

Předseda komise prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným
kandidáta.
Školitel prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem
a jeho disertační prací.
Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména:
politický a literární kontext Audenova meziválečného díla; tematické vymezení díla (pojem
místa v kontextu lidského bytí, zkušenosti, prožívání)
cíle práce (vymezení vůči básníkům tradiční, tzv. přírodní poezie, zejm. J. Betjeman, T.
Hardy, romantické a klasicistní estetice, představitelům Audenovy generace levicových
básníků)
zvolená metodologie (humanistická geografie), její relevance a doprovodná metodologická
východiska
charakteristika Audenovy prózy (lokality Alston Moor, Island, Anglie) a poezie (např.
koncepty identity, hranice); rozdíly v pojímání místa v próze a poezii a vlivy, které toto
rozdvojení způsobují (zejm. zakotvení Audenovy poetiky místa v klasicistní estetice, T. S.
Eliot, A. Pope, krajinná poezie 18. století)
Poté oponenti přednesli závěry svých posudků: prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.
Mgr. Alice Sukdolová, Ph.D.
Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. se krátce vyjádřil na téma humanistické geografie, zmíněné
též v posudcích oponentů.
Mgr. Vít odpověděl na posudky oponentů. Vyjádřil se k následujícím problémům:
možnost aplikace zvoleného přístupu na Audenovu pozdější poezii: přesto, že se pojetí
poetiky místa Audenovy rané poezie promítá i v díle pozdějším, je nutné brát v potaz fakt, že
Audenova pozdější poezie vznikala ve zcela odlišném kontextu (USA, Itálie, Rakousko,

návrat ke křesťanství, sílící kritika vědeckého pokroku); tyto odlišnosti by vyžadovaly
přehodnocení a rozšíření přístupu k místu, zkušenosti a textové realizaci o nové pohledy
Audenova literární pojetí dalších míst v tzv. ,,mytické periferii", tedy vně existenčního
prostoru, tzv. ,,lifespace". Kandidát zmínil především lokality Islandu, Alston Moor, Itálie,
USA a Audenovy úvahy nad rozdíly mezi USA a Evropou. Nastínil spojitost s povahou jeho
úvah o těchto zemích a snahou vytvářet národně a místně neukotvený básnický hlas.
Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta: oponenti vyjádřili spokojenost s vystoupením
kandidáta.
Diskuse:
doc. Justin Quinn, Ph.D.: zdůrazňuje důležitost Audenova kritického díla jak americké tak i
britské literatury; hovoří o kandidátově znalosti všech aspektů, které musí Audenův kritik
obsáhnout (souvislost mezi Audenovou poezií a kritikou; znalost kontextu britského a
amerického; aspekty biografické)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.: doporučení publikace disertační práce - Mgr. Vít zvažuje
doplnění nebo částečné přepracování
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.: jelikož ekokritický přístup lze aplikovat na starší i
novější literaturu, nabízí se možnost tohoto přístupu i na vybrané aspekty poezie Audenovy Mgr. Vít: vyjadřuje se k výhodám přístupu ekokritického a přístupu humanistické geografie;
hovoří· o metodologických otázkách, které řešil v průběhu psaní práce; rozhodnutí upřednostnit
humanistickou geografii vysvětluje ve spojitosti s cílem a zaměřením práce (estetické versus
enviromentální pojetí, snaha teoreticky uchopit bifurkační povahu Audenova prozaického a
básnického ztvárnění stejných míst na rovině konkrétní/unikátní vs. generický/univerzální); též
zdůrazňuje výhody komplementárního přístupu a nastiňuje směr, jakým by se interpretace
Audenova díla z ekokritické perspektivy mohla ubírat.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.: další možnou perspektivou je otázka funkčních vztahů
(Foucaultovy tzv. ,,heterotopie") a závislostí mezi místy v Audenově poezii (v analogii
k funkčnímu přístupu V. Mathesia k jazyku jako systému).
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.: pozitivní zhodnocení a uzavření diskuse; poděkování
zúčastněným
Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Podpis předsedy komise:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

