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Mgr. Petr Andreas splnil všechny studijní povinnosti doktorského studijního 

programu a jako závěrečný produkt tohoto studia předložil disertační práci, která dle mého 

názoru zcela splňuje nároky kladené na práce podstupované k obhajobě.

Mgr. Petr Andreas nastoupil do doktorského studia oboru Dějiny české literatury a 

teorie literatury v říjnu 2010; disertační práci tedy odevzdává k obhajobě v 5. roce studia. 

Předtím absolvoval magisterské studium oboru estetika zde na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze (2010). V průběhu doktorského studia se průběžně podílel na výuce v rámci 

našeho ústavu; vyučoval kurzy věnované literární kritice posledních desetiletí, kurzy o české 

literatuře éry normalizace a teoretické kurzy věnované rétorice či teoriím diskursu. Jeden 

semestr strávil na studijním pobytu na University of Sheffield, kde mohl své téma a texty 

průběžně konzultovat s renomovaným odborníkem na téma literatury v totalitním režimu, 

prof. Evgenyem Dobrenkem. V průběhu doktorského studia průběžně a produktivně 

publikoval v oborových recenzovaných časopisech (Slovo a smysl, Česká literatura), 

odborných časopisech a sbornících z konferencí. Účastnil se konferencí a workshopů (6 

konferencí v zahraničí, 8 v ČR), své konferenční příspěvky přednášel nejen v češtině, ale i 

v angličtině. Ocenění hodná je i doktorandova vydatná činnost publicistická a popularizační, 

stejně jako ochota vstupoval polemicky do dění v oboru. Jeho soupis publikační činnosti tak 

může být použit jako vzorový případ doktoranda angažovaného v oboru a podílejícího se 

podstatným způsobem na oborovém dění. 

Předložená disertační práce je výsledkem setrvalého zájmu doktorandova o obecné 

mechanismy, které ovlivňují rétoriku diskursu a hodnotové i jiné soudy, jež si dobová 

literární kritika i pozdější literární historie vytváří. Na práci oceňuji, že nevychází – což 

vzhledem k tématu „ošklivé éry“ oficiální literatury za normalizace není vůbec samozřejmé –

z apriorních hodnotících postojů, ale z teoretických zdrojů, jež doktor získal studiem 

v zahraničí. Práce se soustředěně věnuje politice interpretací, které nabízela oficiální česká 

kritika období 70. a 80. let 20. století, pochopitelně s přihlédnutím k historii předcházející, 

ale i následující. Analýzy interpretační „politiky“, resp. různých „politik“, mají velkou tradici 

především v anglofonní oblasti, kde se prosadily jako jedna z linií reagujících na vyčerpanost 

textově orientovaných (strukturálních) přístupů. Petr Andreas z těchto zdrojů čerpá nosnou a 

produktivní terminologii popisnou, ale především konceptuální; zde oceňuji především 

důraz, který klade na koncept „politiky předporozumění“, jenž zjevně utváří klíčovým 

způsobem naše způsoby čtení a rozumění oficiálních kritických textů dané éry.



Prubířským kamenem práce byla evidentně potřeba vzít v potaz co nejširší 

materiálové spektrum, protože jakákoli dílčí selekce by nutně problematizovala míru 

zobecnění, jež má toto analytické pozorování poskytnout. Petr Andreas si materiál člení do 

jednotlivých případových studií, ale zároveň každý z případů zesíťovává materiálem 

ostatním. Namísto binárně opoziční (obvykle hodnotící) typologie mu tak vyvstává 

z materiálu mnohem jemnější síť strategií a diskursivních činností, v nichž se obecné dobové 

determinace mísí s motivacemi osobními; vyvstává tak celistvý a vrstevnatý obraz. Cenné je 

myslím i spektrum zdrojů, jež byly brány v potaz; kromě textů publikovaných či rukopisných 

se práce opírá i o argumenty, jež vycházejí z individuálních rozhovorů s aktéry kritického pole 

70. a 80. let. I v tomto ohledu oceňuji autorovu schopnost rozlišovat a kriticky analyzovat, 

nikoli se identifikovat s nabídnutými postoji a výklady.

Jako zcela adekvátní se mi jeví proporce materiálové složky a obecné, teoretizující 

složky. Díky této vyváženosti práce netrpí ani materiálovou zahlceností (přepisováním 

dobového archívu), ale ani abstrahováním, jež bývá materiálem spíše letmo inspirované a 

pak už směřuje jen k budování vlastního teoretického diskursu. Tato vyváženost garantuje –

byť tento soud může být subjektivní – nejen čitelnost, ale i čtivost práce.

Nesporný přínos a užitek práce vidím jak v rovině materiálové (shromáždění a 

produktivní práce jak s materiálem známým, tak i zcela novým), tak i – a nejspíš i především 

– v rovině metodologické, tj. v rovině způsobu práce s tímto materiálem. Kritický odstup, 

který má Petr Andreas nejen od vlastního materiálu, ale i od některých způsobů jeho 

dosavadního výkladu, je důvodem, proč práce namísto rýsování obrázků ve stylu „takto to 

bylo“ spíše klade otázky, provazuje sledovanou tematiku k dalším materiálovým i 

konceptuálním vrstvám, a nabízí řešení, jež je nové a produktivní v tom smyslu, že na ně lze 

opět dialogicky navazovat, tedy sdílet a přebírat, ale také hledat či akcentovat ještě jiné 

způsoby uchopování. Tento „otevřený kód“, jímž je práce psána, je myslím jejím dalším 

výrazným pozitivem.

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.
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