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Vyjádření školitelky k doktorskému studiu mgr. Maura Ruggiera, 

který předložil disertační práci  

Esoterismo e occultismo nella letteratura italiana del primo Novecento 

na oboru Románské literatury 

ÚRS FFUK, akad. rok 2016/ 2017 

 

 

 

Studium mgr. Maura Ruggiera hodnotím jako bezproblémové a příkladné. Povinnosti plnil 

v řádných termínech, jeho výsledky byly každoročně hodnoceny stupněm A. Studium zahájil 

v akad. roce 2012/2013, v prvních třech letech splnil všechny zkoušky a v závěru třetího 

ročníku složil zkoušku doktorskou. Následující dva roky věnoval psaní obsáhlé disertační 

práce (přes 250 stran), jejímuž tématu Esoterismo e occultismo nella letteratura italiana del 

primo Novecento se věnoval v dílčích článcích už od zahájení studia. 

Jeho publikační činnost je bohatá (čítá 15 studií a článků, z toho 10 zahraničních) a je 

podrobně rozepsána v tezích práce, zmíním tedy jen nejvýznamnější výstupy. Jako člen 

grantu GAČR 14-01821S „Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na 

přelomu 19. a 20. století“, vedeného prof. Annou Houskovou, publikoval kapitolu věnovanou 

esoterismu v italské literatuře a kultuře přelomu 19. a 20. století v kolektivní monografii 

Pokusy o renesanci Západu (2016), básníku Arturu Onofrimu věnoval studii publikovanou 

v časopisu „Romanistica Pragensia“ (2015), článek o italských literárních časopisech mu 

vyšel ve Světě literatury (2015). Ze zahraničních publikací bych vyzdvihla studie o 

esoterismu v literatuře a o svobodném zednářství v prestižním italském časopise „La Nuova 

Antologia“ (2014, 2016) či článek věnovaný Otokaru Březinovi, který dokládá i komparativní 

záběr doktorandovy odborné práce.  

Během studia Mauro Ruggiero vystoupil s příspěvkem na řadě domácích i 

zahraničních konferencích (viz teze), ale také se na mnoha sám organizačně podílel. Opět 

zmíním jen ty nejvýznamnější: mezinárodní konferenci (56 účastníků s referátem z celého 

světa včetně Japonska):  Poetiche del riso, konanou v říjnu 2014 ve spolupráci oddělení 

italianistiky  ÚRS FFUK a Italského kulturního institutu v Praze, a zejména konferenci 

Bramosia dell´ignoto (stejně tak bohatá mezinárodní účast, rovněž ve spolupráci s IIC), jejíž 

téma a programové vymezení vniklo z jeho podnětu a která se stala významným setkáním 

odborníků na téma esoterismu, okultismu, ale i na fantastické vlivy a proudy v italské 

literatuře přelomu 19. a 20. století. 
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I jeho další aktivity jsou nepřehlédnutelné (např. organizace konferencí věnovaných 

Pasolinimu, Machiavellimu), záslužná je i jeho činnost na poli šíření kultury a kontaktů mezi 

akademickým prostředím a širší veřejností. Podílel se na přípravě setkání s významnými 

italskými spisovateli (Claudio Magris, Antonio Moresco, Paolo Giordano, Giorgio Vasta...), 

s nimiž pořídil rozhovory publikované i v českém tisku (Literární noviny, iliteratura atd.), či s 

jinými osobnostmi současné italské kulturní scény (kritik Filippo La Porta, novinář 

Alessandro Cecchi Paone, filozof Umberto Galimberti, režisér Giacarlo Soldi aj.), řídí 

internetové kulturní periodikum „Caffè Boheme“, pravidelně přispívá recenzemi a články do 

časopisu „Progetto Repubblica Ceca“. 

Mauro Ruggiero se věnoval i odborné pedagogické činnosti, v letech 2013/14 a 

2014/15 s úspěchem vedl semestrální volitelný kurz „Cultura e letteratura italiana del primo 

Novecento attraverso le riviste“, v roce 2016/17 oponoval bakalářskou práci Davida Molinara 

na téma Thais e l´avanguardia futurista nel contesto della cinematografia italiana. 

 

Jeho dílčí odborné publikace i vystoupení na konferencích byly tematicky spjaty 

s předloženou disertací. Na ní bych ocenila zejména následující: i) snahu doložit bohatost a 

zejména serióznost výzkumů týkajících se přítomnosti vlivů esoterismu a okultismu 

v moderní kultuře a umění: první kapitola není jen uvedením do tématu, ale dokladem 

bezpečné orientace v bibliografických pramenech, včetně těch nejmodernějších, a přehledu o 

dosavadním stavu takto směřovaného bádání; ii) schopnost klást si relevantní otázky a hledat 

odpovědi při analýze textů primární literatury: práce Maura Ruggiery má velice široký záběr, 

důkladně se obeznámil s dílem jak kanonických autorů jím zvoleného období (scapigliatura, 

Pascoli, D´Annunzio, Serao, Capuana, Pirandello, básníci soumraku, futuristé, tak i autorů 

pozapomenutých (Onofri, Comi, Ferenzona, Cardile...) a hledá cesty, jimž se esoterické vlivy 

k jednotlivým literátům dostávaly, i to, jakým způsobem jich autoři využívali ve své tvorbě, 

zda šlo o povrchní přístup k momentální „módě“ či skutečně hluboké, někdy i „hlubinné“ 

kontakty a motivace. 

Schopnost uhlídat a udržet v jednotě takto rozsáhlý a materiálově heterogenní text je 

znakem doktorandovy badatelské vyzrálosti. Před publikováním by práce samozřejmě musela 

projít revizí a asi by bylo záhodno ji trochu zredukovat, nicméně už v této podobě představuje 

cenný a materiálově nesmírně bohatý příspěvek k pohledu na italskou literaturu fin de siècle a 

historických avantgard.  

Předložená disertační práce plně splňuje kladené požadavky, a proto ji vřele 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji hodnocením „prospěl“. 
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Doktorské studium Maura Ruggiera i jeho dosavadní odborné i divulgační aktivity 

dokládají jeho hluboký zájem o obor, široký záběr, píli, profesionalitu a v neposlední řadě i 

schopnost pracovat na kolektivních projektech, kolegialitu a týmového ducha, což jsem 

osobně velice ocenila při pořádání výše uvedených literárních konferencí a dalších akcí. Moje 

vyjádření je proto veskrze pozitivní. 

 

 

 

V Praze dne 2. října 2017    PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

       školitelka 

 

  

  


