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Průběh obhajoby: 
11 :08 - Předseda komise prof PhDr. Martin Procházka, CSc. zahájil obhajobu, představil 
sebe a přítomné členy komise a přítomné oponenty. Závěrem požádal vedoucího o 
představení kandidátky. 

11 :09 - Školitel Erik Sherman Roraback D.Phil. (Oxon) představil kandidátku Mgr. Terezu 
Stejskalovou. Dále pak seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a 
její disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

11: 11 - Mgr. Tereza Stejskalová představila svoji disertační práci, která se zabývá popularitou 
povídky Hermana Melvilla „Písař Baiileby" ( 1853) na poli literární teorie a kritiky, umění a 
filozofie. Snaží se uchopit, jakou roli pro současné literární teoretiky a kritiky, spisovatele, 
umělce a filozofy hraje a proč je pro ně důležitá. Snaží se popsat rozdíl mezi přístupem 
literárních vědců a způsobem, jímž s tímto literárním textem zachází umění, literatura a 
filozofie. Apropriace povídky umělci, aktivisty a filozofy vyvolává otázky ohledně autonomie 
literatury a společenské funkce literárního textu. Tyto způsoby čtení jsou totiž otevřeně ne-



exegetické, tzn. nezaměřují se na zkoumání významové bohatosti dotyčného textu. Jsou 
ahistorické a nekontextuální - obrovské rozdíly mezi Melvillovou dobou a současností tu 
nehrají roli. 

Literatura tak na jedné straně ztrácí svou autonomii, na straně druhé získává novou relevanci, 
novou funkci v jiné disciplíně - politickém aktivismu, filozofii, umění, jež jí využívají ke svým 
vlastním účelům. Tato nově nabytá společenská důležitost musí nutně těšit každého, kdo věří v 
závažnost a význam literatury. Zároveň se literatura tomuto užití vzpouzí, zejména v případě 
zde rozebíraného politického aktivismu a filozofie. To, co se do těchto čtení nevejde, zůstává 
vně obrazu těmito disciplínami vytvořeného a problematizuje ho. Vyjevují se tak diskutabilní 
aspekty politiky, jež zmíněná filozofie představuje svým čtenářům, složitost a nejednoznačnost 
soužití umění a filozofie na jedné straně a politiky na druhé. 

11 :22 - Oponent Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. seznámil přítomné s hlavními body svého 
posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Vypíchl zejména 
kapitolu týkající se Agambenovy kritiky. Závěrem oponent navrhl hlubší zaměření na 
existenciální a nihilistickou kritiku Bartlebyho (jak ji vnímá např. D. A. Crosby) Oponent 
položil studentce následující výtku a otázku: 

1. The dissertation does not discuss any existentialist reading of "Bartle by," + such
interpretations would give their due to the lawyer (A) nor does she bring affinities with
genre literature (B)

2. Explain distinction between "literary" and "non-literary" reading of Bartleby

11 :24 - Oponent Prof. David L. Robbins, Ph.D. se vyjádřil ke svému hodnocení posudku. 
Zdůraznil, že zejména po formální stránce by si práce zasloužila více pozornosti, i přesto ji 
doporučil k obhajobě. Prof. Robbins dále vznesl následující dotaz/komentář: 

3. In some ways, this renaissance of (sometimes fraught) idealist possibilities within the
predominantly materialist and deterministic Marxist tradition represents a
revival/revitalization of the "revisionist" (Bemsteinian) and the "utopian impulse"
(Blochian) streams within Marxism. One wishes, at times, for a greater historical
consciousness of these traditions on the part of the writer than one finds in the thesis.

11 :27 - Kandidátka se vyjádřila k otázkám oponentů: 

Ad 1. (A)The existentialist reading can be traced also in Žížek - who sees "Bartleby's I would 
prefer not to" as the space of the confrontation with the inhuman and destructive death drive 
that for him defines human subjectivity. 
Deleuze and Agamben see "Bartleby" in the lineage of works considered to compose the 
"existentialist tradition." They see the affinities between Bartleby and works by Dostoyevski, 
Kafka or Beckett as specifically significant. 

(B) It does not. It would be impossible to deal with all the ways in which Bartleby resonates
with past and present cultural productions so I chose only selected cultural events who explicitly
allude to Bartleby and showed how they incorporate the tale as their themes and strategies.

Ad 2) By "literary" readings of Bartleby I mean readings that obey the usual protocols of 
professional literary criticism. In such readings the interpretation/reading of the text is an end 
in itself. Such readings are aware of the history of the scholarly treatment of the text in question 



and are in dialogue with other approaches, other interpretations .... Perhaps it would be more 
accurate to use the term literary criticism. 

Ad 3) I think that rather than Bloch or Bernstein, these "idealist" versions of Marxism, are 
present in oeuvres of Žižek and Agamben in the form of their indebtedness to Benjamin - and 
his ideas of messianism (inspired by Bloch anyway). 

11 :30 - Oponenti se vyjádřili k vystoupení studenta a přednesli svá doporučení na rozšíření 
disertační práce, např. o rozšíření kontextualáního diskurzu, kupř. o new historicism. 

11:33 - Předseda komise Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupili: 

Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. požádal studentku o hlubší zařazení Bartlebyho čtení v dobovém 
kontextu jako "lehké literatury." 

Mgr. Tereza Stejskalová opověděla, že se zaměřila spíše na politické čtení vybrané povídky; 
přiznala, že žánrové čtení mohla vice kontrastovat s kontextem literatury 19. století 

Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. vystoupil s připomínkou týkající se problematiky tzv. 
,,reductive reading" - žádný filosof nečte Bartlebyho v kontextu celého díla Hermana Melvilla. 
Prof. Procházka nadále poznamenal, že název celého díla je zavádějící, jelikož spíše než na 
samotnou povídku se práce zaměřuje na produkt tzv. "bartlebyovského mýtu" vytvořeného 
několika filosofy. 

Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. souhlasil a navrhl alternativní název, jako např. Literary 
Examples ofBartleby and others: Representation and Abuse ofLiterary Works by Philosophers. 

11 :42 - Prof. David L. Robbins, Ph.O. vznesl dotaz na pravicové čtení Bartlebyho. 

Mgr. Tereza Stejskalová připustila, že v samotné práci jakožto i v díle jí zkoumaných filosofu 
je samotný Bartleby chápan okrajově. V politickém kontextu pak zmínila konzervativní debaty 
hnutí Occupy Wall Street, kde stojí Bartleby jako symbol kritizující celé hnutí. 

11:46 - Erik Sherman Roraback, D. Phil. (Oxon) v kontextu práce připomněl problematiku 
historicity a Benjaminovo pojetí temporality, kontinuity a kausality. 

11 :48 - Mgr. David Vichnar, Ph.O. vznesl dotaz týkající se nikoli osoby Bartlebyho, ale 
samotnou roli vypravěče jakožto zprostředkovatele děje - postavy, která je sama o sobě 
záhadnější nežli samotný Bartleby. Dotaz směřoval na to, jak je tento fakt reflektován 
zkoumanými filosofy. 

Mgr. Tereza Stejskalová se vyjádřila, že tento fakt reflektuje toliko Gilles Deleuze, a to pouze 
na symbolické rovině - vypravěč se stává součástí tohoto filosofického mýtu. 

11 :50 - Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. vyjádřil přesvědčení, že práce není vyhraněnou 
literárně-teoretickou studií, ale zaměřuje se spíše na filosofickou problematiku a její ideologickou 
aplikaci. V současném sta,-u by si problematika zasloužila detailnější zařazení a hlubší 
kontextualizaci. 

Mgr. Tereza Stejskalová oponovala, že její práce kombinuje dva přístupy, literárně teoretický -
poukazující na rúzná porozumění čteného textu a jejich komparaci, za druhé pak zkoumání 
samotné validity těchto interpretací. V kritice filosofických analýz Melvillovi povídky pak 
musela opustit oblast literární teorie, aby mohla koncepci těchto filosofu. V tomto kontextu také 



zmínila přístupy jako např. ,,overreading," ,,excess reading," či „transference," které ve své 
práci používá a kritizuje je. 

Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. poznamenal, že dostupným řešením by mohlo být právě 
zdůraznění interdisciplinarity celého projektu. 

12:00 - Předseda komise Prof. PhDr. Ma11in Procházka, CSc, ukončil samotnou obhajobu a 
komise zahájila neveřejné zasedání o klasifikaci obhajoby dise11ační práce. 

12:35 - Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba 
disertační práce byla klasifikována jako: PROSPĚLA. 
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