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PRŮBĚH OBHAJOBY

14:23

Prof. Vojvodík zahájil obhajobu. Představil přítomné a dále požádal doc. Hošnu,
aby seznámil komisi s průběhem studia Mgr. Kopala.
Doc. Hošna konstatoval, že studijní povinnosti si Mgr. Kopal plnil svědomitě, výsledky svého výzkumu průběžně publikoval; mimo jiné zpracoval doprovodný komentář k nedávnému vydání Kosmovy kroniky. Disertační práci Mgr. Kopal vypracoval samostatně, je na ní patrná autorova erudice a jeho interpretační schopnosti.

14:27

Prof. Vojvodík vyzval Mgr. Kopala, aby přítomné seznámil se základními tezemi
své disertační práce.
Mgr. Kopal na úvod konstatoval, že text Kosmovy kroniky chápe jako specifické
médium. Při její interpretaci se pohyboval v síti pojmů politika / národ / ideologie
/ tradice. V úvodu práce se pokusil vyrovnat s dosavadním kosmovským bádáním
a rekonstruovat Kosmovu stopu ve vrstvách kulturní paměti. Kosmovu kroniku
Mgr. Kopal chápe jako součást národního dějepisectví, jehož obdobu lze nalézt
i u jiných společenství (Polsko, Maďarsko, Dánsko). Kostatoval, že na kronice je
patrné, že vznikala v době politické krize, velmi silné jsou v ní motivy (domácích)
nepřátel. V Kronice je hojně využíváno určitých modelových situací vycházejících
z tradičních vzorů (Bible, Vergilius, rytířská epika), u některých motivů Mgr. Kopal usuzuje na vliv domácí tradice hrdinské epiky (hrdinové připodobňovaní k vlkům). Podrobněji se Mgr. Kopal zastavil u tématu lucké války, která bývá při vý-

kladech Kromovy kroniky opomíjena, a interpretoval ji jako variantu přemyslovské nastolovací pověsti. V závěrečné kapitole se Mgr. Kopal zabýval motivem smíření Čechů se svatým Vojtěchem, který tvoří hlavní ideový pilíř ideologického
rámce Kosmovy kroniky (zrušení Vojtěchovy klatby jakožto obnovení staronové
smlouvy s Bohem).
14:48

Prof. Vojvodík poděkoval za představení práce a předal slovo prof. Bláhové, kterou
požádal o přednesení podstatných částí posudku.
Prof. Bláhová zdůraznila, že jde o původní pramennou práci, která nabízí nový
pohled na rané období českých dějin. Dále konstatovala, že posledních dvacet let
se ukazuje, že Kosmova kronika není interpretačně „vyčerpaný“ text, nýbrž že
může být inovativně interpretována s oporou v novějších přístupech (dějiny mentalit apod.). Prof. Bláhová ocenila, že Mgr. Kopal závěry svého výzkumu prezentuje nejen v odborných, ale i popularizačních výstupech. Kladně zhodnotila interpretaci lucké války. Jako námitku uvedla, že starší názory měly být důsledněji
opřeny o citace (např. v poznámkách pod čarou). Na závěr konstatovala, že práce
přináší originální hypotézy a že ji doporučuje k obhajobě s navrhovaným hodnocením prospěl.

14:59

Prof. Vojvodík požádal o shrnutí posudku dr. Téru.
Dr. Téra na úvod konstatoval, že text práce je čtivý, její autor prokazuje literární
nadání. Dr. Téra ocenil vysokou míru kritičnosti, jako další přednost uvedl, že
v práci nejsou bezkontextuálně vytrhávány pasáže z Kosmy, které by pak byly využívány pro ilustraci obecných tezí. Dále uvedl, že Mgr. Kopal výrazným způsobem
posunuje chápání Kosmova textu, obecně vzato jde o práci průlomovou. Text by si
možná zasloužil delší závěr, je také otázka, zda namísto etnonyma Maďaři nepoužívat raději termín Uhři. Dr. Téra uzavřel, že všechny připomínky mají charakter
doplnění, nejsou myšleny jako výtky. Práci doporučil k obhajobě s navrhovaným
hodnocením prospěl.

15:10

Prof. Vojvodík požádal Mgr. Kopala, aby reagoval na připomínky obsažené v posudcích.
Díla vyadná před rokem 1950 Mgr. Kopal citoval podle Dušana Třeštíka, který je
v uvádění zdrojů spolehlivý.
Mgr. Kopal konstatoval, že Dušan Třeštík se pokouší o rekonstrukci mýtů, zatímco
v obhajované práci jde o (re)interpretaci mýtů, s jejichž pomocí je pak vysvětlována politická realita počátků 12. století.
Kristiánovu legendu Mgr. Kopal chápe jako zestručněnou verzi přemyslovské pověsti přizpůsobenou pravidlům daného žánru.
Ohledně etnonyma Uhři Mgr. Kopal uvedl, že jej dříve užíval, ale na doporučení
Dušana Třeštíka se přiklonil k etnonymu Maďaři.
K interpretaci lucké války Mgr. Kopal doplnil, že existují další výkladové modely,
např. na základě Dumézilova konceptu bipolarity první funkce, jeho vlastní model
podle něj ale lépe vystihuje dobovou společenskou realitu českých zemí ve 12. století.
Mgr. Kopal uvedl, že komparativní exkurzy jsou podnikány pouze pro podepření
hlavní výkladové linie, v práci nešlo primárně o srovnávací analýzu.

15:32

Prof. Vojvodík poděkoval za reakce a otevřel diskuzi.

Dr. Svatoš se dotázal na ekvivalenty pro pojem národ u Kosmy a na to, zda by šlo
pro zkoumání textu kroniky využít tropologický přístup. Mgr. Kopal shrnul hlavní
tropické rysy Kosmova textu (přímé řeči, několik typů středověké komiky).
Prof. Vojvodík uzavřel diskuzi a konstatoval, že Mgr. Kopal prokázal schopnost
erudovaně reagovat na položené otázky. Poté vyzval všechny mimo posuzovatele
a členy komise k opuštění místnosti, aby se komise mohla poradit o výsledku
a provést hlasování.
15:49

Prof. Vojvodík oznámil výsledek hlasování: přítomni čtyři členové komise, čtyři
hlasy pro, žádný hlas proti, nikdo se nezdržel. Prof. Vojvodík pogratuloval Mgr.
Kopalovi k udělení titulu Ph.D. a ukončil obhajobu.
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