
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Josefa Šebka Mezi textem a kontextem: 

Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování 

 

(doktorské studium, FF UK, obor Dějiny české literatury a teorie literatury) 

 

Na imaginárním poli disertací, předkládaných na oboru doktorského studia Dějiny 

české literatury a teorie literatury v posledních letech, představuje disertační práce Josefa 

Šebka dílo vyčnívající, výjimečné hned v několika ohledech: 

1) Zatímco žánr současných disertací byl jejich autory apropriován tak, aby předváděl 

jedinečné autorské schopnosti (a zvolený materiál je prezentován jako arbitrární, zaměnitelná 

entita, jež má dát doktorandově schopnostem vyniknout), disertace Josefa Šebka je především 

pokornou službou oboru. Nabízí ucelený, monografický portrét „nové vědy o dílech“, kterou 

literárněhistorickému bádání nabídl svým celoživotním dílem Pierre Bourdieu (doplněný jak o 

pohled na předchůdce, tak i následovníky centrálního konceptu literárního a kulturního pole), 

komparativně konfrontovaný s příbuzným, ale zároveň autonomně fungujícím trendem 

kulturního materialismu, jenž se paralelně rozvíjel především v anglofonních zemích. Josef 

Šebek takto rozvržený a vymezený materiál vykládá s respektem a pokorou, jež mu velí 

načítat řadu knih, které mu pak poslouží pouze pro několikavětnou charakteristiku. Nevybírá 

si z materiálu pouze nosné, nejvíc produktivní prvky, aby s nimi poté efektně žongloval, ale 

respektuje, že českému prostředí pomůže mnohem víc komplexní, monografické uchopení 

daného tématu než další práce ve stylu pár poznámek k Bourdieuovu konceptu polí. Jeho 

autorskou posturou je role vykladače (zahrnující i spektrum nezanedbatelných pedagogických 

schopností), který cítí, že ucelené dílo na dané téma našemu prostředí bytostně chybí. 

2) Z bodu 1) by mohl vzniknout dojem, že jde o typickou práci úvodovou, v níž se 

začíná od elementárních poznatků a povrchních shrnování a končí se zprostředkováním 

(parafrázováním) myšlenek jiných myslitelů. Není tomu tak. Text práce je naopak hutný a 

přínosný v celé své délce. Jeho meritum je rozloženo průběžně do jednotlivých kapitol a celek 

je pečlivě komponován; při lineárním čtení se tudíž rozumění buduje na již analyzovaném, 

text se může odvolávat retrospektivně na pasáže předchozí. Úvodovost je eliminována i 

značným rozsahem odborné literatury, k níž výklad odkazuje. Šebkův styl výkladu je značně 

depersonalizovaný (nepředvádí, jak již bylo řečeno, své autorské „já“), ale přitom precizně 

v dikci rozlišuje, co přichází z primárního zřetele (koncepty, pojmy a postupy Bourdieuovy či 

Williamsovy a Sinfieldovy), co ze sekundární literatury a co je plodem analýz autora 

disertace. Toto střídání hlasů a zdrojů, kombinované se střídáním zřetelů (celostný 



abstrahující výklad versus případové studie) spolehlivě funguje – práce nikde nevplyne do 

monotónně uspávacího tónu. Zvolený styl a kompozice založená na schopnosti povznést se 

nad dílčí, konspektující ponor do jednotlivých textů a formulací a vykládat je s konspektem 

celkového rámce, tak představují další jedinečnou, pozitivně distinktivní charakteristiku 

disertace Josefa Šebka. Umocňuje ji i velice dobré edičně jazykové zpracování – v práci je 

minimum chyb (překlepů, stylizačních nedostatků apod.1) a jedinou nedůslednost představuje 

rozhodnutí pracovně překládat cizojazyčné názvy knih, jež je zjevné na počátku práce, 

nicméně později je od něho, zdá se, upuštěno, či se alespoň tato praxe stává méně důslednou. 

3) Konfrontace Bourdieuova konceptu „nové vědy o dílech“ s anglofonním kulturním 

materialismem není přídavkem sloužícím k nastavení rozsahu práce. Je pojata důsledně 

komparativně a Šebkovi umožňuje konfrontovat jeden koncept, zhotovený ve své celostnosti 

autorským jedincem a poté „jen“ upravovaný, domýšlený a modifikovaný konfrontovat 

s teorií koncipovanou kolektivně, a tudíž i pojatou jako mnohem otevřenější koncept. Byť to 

není vždy explicitně deklarováno, rámec kulturního materialismu lze chápat jako rastr, kterým 

se Bourdieuův koncept otevírá novým otázkám, jež umožňují jeho produktivní domýšlení. 

Stejně tak představují vhodně zvolený materiál i „exkurzy“, jež v podobě případových studií 

domýšlejí představené koncepty na konkrétní materiál, jímž jsou vybrané aspekty tvorby 

Ladislava Fukse. Byť jde v rámci celku disertace jen o relativně kratší „výlety“ k materiálu, 

dokládají myslím přesvědčivě, že aplikace teoretických pojmů, jimiž se disertace zabývá, 

nepřináší v daném případě jen nová označující pro již předtím dobře pozorovatelné a 

vyjádřitelné jevy, ale vskutku nasvěcuje Fuksovy texty novým světlem a ukazuje v nich 

aspekty, jež by v tradičním literárněhistorickém pohledu zůstaly nespatřeny. 

 

K práci mám výhrady skutečně jen dílčí. Na některých (ale vskutku spíše 

výjimečných) místech se nepodařilo celek práce sladit/vyladit ve smyslu kompatibility všech 

jednotlivých tvrzení. Např. ve výkladu Raymonda Williamse je zevrubně a argumentačně 

bohatě doloženo, že je složité a problematické jej nálepkovat jakožto marxistu. Na s. 169 ale 

ve výkladu Sinfielda čteme závorkový argument: „(nepochybně marxistické dědictví 

zprostředkované Williamsem)“. Znamená to, že Williams sám marxista úplně nebyl, ale jeho 

následovníci po něm marxismus stejně zdědili? 

                                                 
1 Na s. 111 je uveden citát („autora, který pod vlivem své chorobné úzkostlivosti 
[projektované na osobnost z díla] a v obavě z perzekuce za svou homosexualitu přistoupil na 
požadavky normalizačního literárního provozu“), k němuž není připojen bibliografický odkaz. Výjimečně lze 
najít defektní větné celky („Domnívám se však, tomu tak nakonec není, anebo aspoň v menší 
míře než u nového historismu.“. S. 168). Na s. 204 vznikl slovní hybrid „antimculahannovské“, podobný 
McLuhanově příslovečné záměně mezi „message“ a „massage“. 



Obdobně okrajová je i výtka po absenci některých prací, jež rozvíjejí stanovené téma, 

ale ve vlastním výkladu zohledněny nebyly. Ze sborníku sestaveného Richardem 

Shustermanem Bourdieu. A Critical Reader je částečnbě zohledněna stať Arthura Dantoa 

„Bourdieu on Art. Field and Individual“, ale stranou je ponechána stať editora sborníku, která 

se zajímavým způsobem snaží zasadit Bourdieuovo dílo do kontextu soudobého 

neopragmatismu; obecně řečeno, i adaptování původních konceptů do jiných kontextů a 

podob může být nosné a inspirativní přinejmenším tak, jako afirmativní rozvíjení jejich 

výchozích podob. 

A poslední okrajovou výtkou je absence zřetelu k české recepci; u kulturního 

materialismu je dosud minimální, resp. zůstává v podobě informování, a právě autor disertace 

již v tomto ohledu vykonal leccos podstatného, tudíž logicky nepíše sám o sobě. U konceptů 

Pierra Bourdieua je však již česká recepce i ve formě domýšlení a apropriace poměrně 

vydatná. Bibliografie po právu eviduje práce Dopitovy a Šafrovy, byť v textu se s nimi 

nepracuje; zcela stranou (i výčtového zaznamenání v soupisu literatury) však zůstala – dle 

mého soudu velice podnětná a zajímavá – kniha Marka Skovajsy Struktury významu: Kultura 

a jednání v současné sociální teorii (Praha: Slon, 2013), v níž jsou dvě z celkových pěti 

kapitol Bourdieuovu dílu věnovány, a to s důrazem právě na klíčové pojmy pole a habitu. 

 

Celek práce nejen splňuje, ale i výrazně překračuje nároky kladené na disertační práce 

na daném oboru a instituci. Proto tuto disertační práci rád jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. 
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