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Protože je školitel v té či oné míře spoluodpovědný za výsledek doktorského 

studia, je pro něj obtížné předložit co možná neobjektivnější hodnocení disertace 

svého doktoranda. To v prvé řadě přísluší oponentům. Naproti tomu je jeho 

úkolem zhodnotit odbornou dráhu (její peripetie), úsilí kandidáta  – a 

samozřejmě také se vyjádřit ke kardinálnímu výsledku, jímž je závěrečná práce.  

    Podíváme-li se celkově na studia PhDr. P. Izdné v prvním desetiletí našeho 

století, překvapí a imponuje jejich náročnost. Kandidátka několik let studovala 

souběžně PedF UK (dvojí magisterské studium, mj. učitelství: anglický jazyk – 

francouzský jazyk) a magisterský obor komparatistika na FF UK (diplomovou 

práci zde obhájila 2010). Státní rigorózní zkoušku složila na Pedagogické 

fakultě, kde předložila práci analyzující estetiku ošklivosti a téma prekérní 

ontologie či existence v dílech belgické spisovatelky Amélie Nothombové. Její 

romány se ostatně staly konstantním předmětem odborného zájmu kol. Izdné. 

Na ně se zaměřila jak v diplomových pracích, tak ve své práci disertační. Tato 

žánrová i tematická kontinuita svého druhu mj. svědčí i o kontinuitě otázek a 

problémových okruhů, které si Petra Izdná dlouhodobě volí a řeší. - Náročnost 

studijních let (násobená v neposlední řadě i rodičovskými povinnostmi), tak jak 

se v kombinaci několika oborů, dvou fakult, rigorózního řízení a následně i 

doktorského studia jeví, přesvědčivě vypovídají o cílevědomosti a pracovitosti. 

Logickým vyústěním tohoto úsilí a odborných tendencí kol. Izdné bylo její 

doktorské studium v Ústavu české literatury a komparatistiky FF, které započala 

už v roce 2007. Tady je nutno připomenout, že navzdory přerušování studia 

skládala zkoušky včas, úspěšně vedla výběrový seminář a také publikovala 

odborné články. 

    Práce má dvě základní části, které vyznačují autorčino metodologické 

rozvržení: nejprve představit jednotlivé teoretické koncepce a úvahy 

k problematice, potom přikročit s pomocí přiblížených a komentovaných pojetí 

a pojmů k analýze nebo interpretaci vybraných primárních textů.  

   Obě části jsou de facto oddělené a do značné míry i samostatné; těžiště má být 

podle autorčiných slov ve druhé, „praktické“ části, ačkoli je první část po mém 

soudu metodičtější, propracovanější. Příčina je nejspíš dvojí. Jednak lze u první 

části kladně kvitovat autorčinu širokou obeznámenost s adekvátními teoriemi a 



koncepcemi spolu se schopnost představit je a komentovat v koherentní řadě, 

jednak jako by tyto silné a známé koncepce  „samy“  napomáhaly strukturovat 

problematiku nebo zadání (viz např. koncepce přirozeného prostoru a světa ve 

spojitosti s dětským vnímáním a poznáváním  uchopujícím svět skrze přímou 

zkušenost; pojetí dítěte jako přirozeného fenomenologa aj.). V průzkumu 

prostoru a dětského vnímání autorčinu stěžejní fenomenologickou perspektivu 

doplňuje (po vzoru Bachelardově) psychologický přístup a do této osnovy, 

zaměří-li se pozornost výrazně na uměleckou literaturu či kulturní fakt, vstupuje 

také výrazně archetypální a mytologická kritika.  Tento trojí postup, usilující o 

synkretický pohled na tematiku a její tradiční anebo proměňující se významy, 

průběžně propojuje „žitý svět“ s univerzem fikce, se stvořeným světem 

literatury a kultury, a nejspíš bezděky tak dává pojmu „fikční svět“ apod. 

(ostatně v práci používanému spíše mechanicky) paradoxní vyznění. 

    Při snaze o typologickou úplnost charakteristiky někdy přecházejí, např . u 

podob, významů a funkcí zahrad, v poněkud encyklopedické popisy a 

komentované přehledy literatury a také se vyznačují ‒  kvůli převažující, až 

školské popisnosti ‒ nezřetelným rozvíjením, slabší návazností a relevancí 

otázek či problémů ( mj. pasáže o Rousseauovi an.). Celkově však první část 

posuzuji kladně. 

     Druhá část, opírající se o klasické toposy rajských zahrad nebo domova v 

sepětí s postavami a využívající jungovských archetypů, zpočátku víceméně 

teoreticky operuje s pečlivě klasifikovanými zahradami dětství v kombinaci 

fenomenologického a topologického pohledu. Zhruba od s. 80 pak začíná 

detailní analýza děl, A. Nothombové, francouzských naturistů (Bosco) a řady 

dalších autorů včetně českých, a v návaznosti na předchozí typologie (např. 

zahrada-ráj, zahrada-dění, zahrada-postavy, rozklad ráje a smrt v ráji) vystupují 

do popředí komparativní aspekty disertace. 

     Kolegyně Izdná se snažila postihnout, resp. popsat celý motivický komplex 

charakterizující prostory dětství s jejich významovými restrukturacemi. Oceňuji 

šíři záběru a mnohost textů, které pro své rozbory vybrala. Deskripce však někde 

neúměrně ústí v reprodukci děje (např. s. 129). PhDr. P. Izdnou jsem na tyto 

pasáže upozornil ‒ stejně jako na to, že by její dis. práci prospěla, hlavně v 

druhé části, revize a pečlivější redakce (potlačení reprodukční popisnosti, leckde 

i prohloubenější analýza), která by si vyžadovala ještě tak 2-3 měsíce práce.  ‒ 

Kandidátka využila možnosti nejzazšího termínu odevzdání disertace, čímž si 



mj. omezila příležitost k důkladnějším konzultacím. Rozhodla se předložit práci, 

také vzhledem ke své osobní situaci, ve stávající podobě. 

     I přes výše uvedené doporučuji disertaci k obhajobě a přenechávám ji ad 

arbitrium.   

 

V Praze 31. července 2015                                 prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 

     

      


