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13:01 Předseda komise prof. PhDr. Martin Procházka, Csc. zahájil obhajobu, představil sebe a 

přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

13:02 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a jeho 

disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. Zároveň práci situoval do kontextu 

disciplíny a vyslovil svoji spokojenost s prací. 

13:07 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Zaměřil se zejména na 

akademický kontext, širší otázku utváření kánonů a jejich provázanost s antologiemi, nacionální 

pohled na literaturu. Na zkoumané antologii New American Poetry ukázal spojitosti mezi 

literární kritiky se studenou válkou a možné transnacionální přesahy. Student představil 

jednotlivé kapitoly své dizertační práce a také zmínil její pozici v rámci disciplíny a dopad mimo 

akademickou sféru. 



13:19 Oponent, Kaplan Harris, Ph.D., seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Připomíná další kritiky, ke 

kterým by se student mohl vztáhnout ve své další práci. 

13:26 Oponentka Mgr. Pavla Veselá, Ph.D seznámila přítomné s hlavními body svého posudku 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentovi tyto 

otázky: Je antologie New American Poetry skutečně tak zásadní pro další vývoj americké poezie? 

Jaký je důvod k tomu, že v práci výrazně figuruje tvůrce antologie? Jaké politické přesahy mají 

poetické formy v antologii? 

13:28 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky. Student souhlasil 

s poznámkami obou oponentů. Oponentce odpověděl, že antologie skutečně měla vliv, a to 

zejména ve vyloučení žen-básníků a také básníků jiné barvy pleti z hlavního proudu americké 

poezie, což je tendence, která podle studenta trvá dodnes. Student uznal, že některá vyjádření 

v práci měla obecnější ráz, než bylo zamýšleno. Student uvedl příklady a více přiblížil kontext 

antologie. Otázku poetické formy vztáhnul k širšímu politickému kontextu. Své argumenty 

podpořil historickým vývojem a širší dynamikou americké poezie a ilustroval příklady z archivů 

a osobních rozhovorů. 

13:39 Oponent připomíná další možné zdroje pro studenta. 

13:41 Předseda komise zahájil diskusi. V následné diskusi vystoupili, doc. Justin Quinn, Ph.D., 

Erik Roraback, D. Phil. (Oxon.) a prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 

13:41 Člen komise (Dr. Erik Roraback) navrhuje, aby se student v dalším výzkumu zabýval 

institucionálními podobami literatury. 

13:43 Školitel dále ilustruje důležitost probírané antologie v anglofonní oblasti celkově. 

13:45 Předseda komise se ptá na vliv Walta Whitmana na poezii ve zkoumané antologii. 

13:46 Student odpovídá na otázku, ve které stanovuje propojenost starších tradic americké poezie 

s poezií ve zkoumané antologii. 

13:49 Předseda komise ukončil samotnou 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/a. 
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