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Přítomní: dle prezenční listiny 

14:07 Předseda komise prof. PhDr. Anna Housková, CSc. zahájila obhajobu, představila sebe a 

přítomné členy komise a oponenty. Přítomným pak představila studenta. 

14: 13 Školitelka PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. seznámila přítomné stručně se svým 

hodnocením studentova studia a jeho dise11ační práce, které uvedla ve svém písemném vyjádření. 

14:21 Student Mgr. Mauro Ruggiero seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil 

zejména to, že se opíral o již existující studie. Popsal, z jakého úhlu pohledu se na esoterismus 

soustředil. Vyjmenoval některé ze zásadních studií, které téma v rámci akademie posunuly 



kupředu. Popisoval, čemu se věnoval v jednotlivých kapitolách. Vysvětlil rozdíl mezi 

esoterismem a okultismem. Vysvětlil vztah esoterismu a literatury - věnoval se próze, poezii i 

literárním časopisům. Nakonec popsal vztah literatury a Svobodného zednářství. 

14:40 Oponent prof. Antonio Saccone seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi otázku: ,,Jak 

jste se stavěl ke vztahu esoterismu a avantgard?" 

14:52 Oponent prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.O. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi otázku: 

,,Proč jste se ve své práci rozhodl nevěnovat více Scapigliatuře a zejména Arrigovi Boitovi?" 

14:59 Student reagoval na vyjádření školitele: Poděkoval školitelce za chválu. 

15:01 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky: 

Odpověď na otázku prof. Saccona: Odpověděl, že se avantgardám příliš nevěnoval, protože už 

toho o nich bylo napsáno velmi mnoho, přestože přiznal, že je u nich vliv esoterismu více než 

zřetelný. 

Odpověď na otázku prof. Pelána: Tématu Scapigliatury se vyhnul záměrně. Nespadá kompletně 

do jeho zvoleného období a byl nucen korpus textů nějak vymezit. 

15:10 Oponenti (a školitelka) se vyjádřili k vystoupení studenta, s odpověďmi byli oba oponenti 

spokojení. 

15:14 Předsedkyně komise zahájila diskusi. 

V následné diskusi vystoupil: 

Prof. Pelán studentovi řekl, že by bylo lepší dát poslední kapitolu do přílohy, student dal 

prof. Pelánovi zapravdu. 

Dr. Saccone se se studentem bavil o možnosti práci publikovat. 

Dr. Šuman se ptal studenta, zda se literární časopisy někdy zmínily o díle Vrh kostek nikdy 

nezruší náhodu od Stéphana Mallarmé; student popsal, v jakém časopise se o dílech Mallarmého 

psalo. 

15:23 Předseda komise ukončil veřejnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 



Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby:  Obhajoba disertační práce 

byla klasifikována: prospěl. 

Zapisovatelka: Mgr. Monika Červenková 
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prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 
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