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 Posudek na inaugurační řízení doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD. 

 

Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., který více než dvacet let pedagogicky působí na 

Katedře slovenské literatury a literární vědy FF Univerzity Komenského v Bratislavě, se do 

česko-slovenského literárněvědného kontextu se zapsal jako literární historik, zabývající se 

slovenskou literaturou národního obrození, resp. literárním vývojem od doznívání baroka až 

po nástup novodobých směrů a tendencí v polovině 19. století na tehdejším území Horních 

Uher v slovanských, často i česko-slovenských souvislostech. Vedle tohoto zaměření se 

kandidát orientuje, jak sám uvádí ve své Charakteristice, i na otázky teoreticko-

metodologické, které mu vyvstaly při práci s konkrétním heuristickým materiálem a 

jednotlivých interpretacích, např. na problematiku periodizace, literárních směrů a proudů, 

generačních seskupení, žánrového synkretismu, transformačních přesahů, fázových posunů a 

asynchronní koexistence vybraných kulturních fenoménů apod. Sympatické je, že doc. 

Vojtech jako historik konkrétní národní literatury přitom využívá postupy klasické 

komparatistiky, např. motivicko-tematické paralely, historickou poetiku, typologické sondy, 

kontaktologii, aniž by však upadl do tradiční "vlivologie". Jak je zřejmé z přiložené 

bibliografie vědecko-pedagogických aktivit, nevyhýbá se ani translatologii, literární (oborové) 

didaktice, především propagaci výuky mateřského jazyka a literatury - tento zájem je 

bezesporu dán kandidátovým dlouholetým působením ve funkci zástupce ředitele tzv. letní 

školy slovenštiny Studia Academica Slovaca, centra pro slovenštinu jako cizího jazyka. 

 Z kandidátova soupisu publikační činnosti vyplývá počet dvou monografií, dvou 

učebnic a rovněž dvou skriptových textů. Monografické práce s názvem Od baroka k 

romantizmu: literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780-1840 a 

Literatúra, literárna história a medziliterárnosť v podobě tematicky koncipovaných souborů 

studií z let 2003 a 2004 v rozsahu 11 a 8 AH představují analyticko-interpretační sondy do 

slovenské obrozenecké kultury na pozadí metodologicky orientovaného úsilí zpřesnit 

žánrově-estetický profil sledovaného období. První publikace načrtává tezi o synkretismu 

směrů, tendencí, o vzájemné komplementarizaci kulturních jevů, přičemž vychází z Macurova 

sémioticko-kulturního modelu, tj. z literárněvědné metodologie z počátku 80. let minulého 

století (inspirace tartuskou školou, zejména lotmanovskou teorií "individuálních" kódů 

kultury je zde evidentní), která strukturalisticky definuje typologické znaky obrozeneckých 

kultur jako synkretismus, etnocentrismus, mytologismus, historismus, lingvocentrismus ad. V 
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duchu modernějších metodologických přístupů, které se v česko-slovenském 

epistemologickém rámci pozvolna prosazují - bylo by možné uvést třeba "area studies", 

postkoloniální bádání, teorie "meziliterární sítě" či "mříže", nebo ingresivistickou literární 

historii (J. Neubauer, M. Cornis-Pope ad.), či kognitivní literární antropologii zaměřenou na 

logiku tzv. kulturní gramatiky, se tento přístup však dnes poněkud reviduje a modifikuje. 

V této souvislosti myšlenka o střídání, prolínání koexistence např. klasicismu s 

preromantismem, je obhajitelná, avšak platná spíše pro slovanské literatury. Nově se však 

ukazuje, že v literárněhistorickém (např. směrovém) vývoji tzv. malých národů, kam patří 

český i slovenský případ, nejde o klasický synkretismus, ale spíše o "vlnovost" v rámci 

heterogenních, "risomatických" struktur. Samotný pojem preromantismu, kterým je zde v 

souladu s dnešním územ operováno, svou terminologickou a sémantickou náplní vznikl u 

klasika západoevropské komparatistiky Paula van Tieghema (doc. Vojtech ho správně 

připomíná), který i ve svých literárněhistorických syntézách na základě hesla "slavica non 

leguntur" nebral v úvahu situaci tzv. malých slovanských národů. Dokonce dnes někteří 

západní literární historici dospívají k názoru, že "literárněvědný" přístup nemůže být jediným 

relevantním klíčem k pochopení tzv. národního obrození, tj. složitého procesu konstituování 

novodobých společností prostřednictvím jejich ekonomicko-sociální mobility, a to právě pro 

svou redukci na slovesné texty, které jsou lingvocentricky spojeny se svou dobou, zkrátka, že 

zde dochází k nefunkčnímu transferu estetických a odborných kritérií z kontextu do kontextu. 

Touto úvahou chci jen upozornit na složitost diskursů, jejichž intertextuální a myšlenkové 

provázanosti si je doc. Vojtech ve svých úvahách velmi dobře vědom.  

 Druhá publikace, která se v podstatě materiálově a chronologicky vrací ke stejnému 

období, se velmi zajímavě věnuje opomíjeným, alternativním a jakoby "zasutým" dílům, 

osobnostem a také relativizuje běžně přejímané a tradované výklady. Vymezuje se tu jednak 

vztah mezi barokem a klasicismem v oblasti slovenské umělecké tvorby a 

literárněteoretického myšlení, jednak historiografické problémy (např. hodnocení Jána 

Kollára) a translatologická témata česko-slovenského národního obrození. Asi bych byl 

kritičtější vůči užívání a aplikaci termínu "meziliterárnost" či "meziliterární společenství", 

neboť monografie se jimi systematicky nezabývá, ale pouze obrysově a neterminologicky na 

ně odkazuje. Pojem meziliterárnosti - a nejen v ďurišinovském pojetí - znamená od přelomu 

20. a 21. stol. radikální přehodnocení, tj. "methodological turn" konkrétních textů a směrů. 

Nikoli nazírání z pohledu národní literatury, ale interpretace z pozice vyšších celků, 

výsledkem čehož může být totální změna kánonu jako jistého axiologického souboru. V této 
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publikaci se přece jen pohybujeme na pevném terénu slovenské literatury. Velmi pozitivně 

oceňuji pokus, resp. odvahu Vojtecha coby slovenského literárního historika vidět "jinýma 

očima" českou pozitivistickou školu (samotná nálepka pozitivismu, jak upozorňuje S. 

Wollman, není objektivní, jde převážně o metodologicky různorodé badatele s klasickým, 

filologickým vzděláním s kulturněhistorickou orientací), zejména A. Pražáka, který má 

nálepku "čechoslovakisty". Právě Pražák, jehož právem Vojtech považuje za zakladatele 

moderní slovenské univerzitní slovakistiky (k tomu by bylo možné dodat, že teprve tento 

"pozitivista" a "čechoslovakista" učinil ze slovenské literatury záležitost mezinárodní 

komparativní literární vědy), je vzorovým příkladem "problémového" kladení otázek 

schématům literární historiografie, alternativního a marginalizovaného způsobu uvažování, o 

které kandidát usiluje. 

 Ohledně kapitoly vydané v zahraniční monografii, která je výstupem z polské Siedlci a 

která ilustruje kandidátův intenzivní zájem o fenomén biedermeieru v slovenské literatuře, lze 

souhlasit s tím, že se jedná nikoli o autonomní směr, nýbrž o stylotvornou tendenci 

reprezentovanou motivickými prvky či tematickými vrstvami. V podstatě "čistý" typ v 

slovenské (a ani v české literatuře s výjimkou M. D. Rettigové ad.) neexistuje. Je zřejmé, že 

pokus v 90. letech minulého století některých českých literárních historiků, z  nichž později 

vycházeli i slovenští, doplnit tento směr jako autonomní kategorii do domácí periodizace, 

zůstal kdesi na půli cesty. Ukazuje se, že biedermeier byl silný v středoevropském prostoru 

pod přímým habsburským vlivem, a nikoli např. v uherském kulturním okruhu, např. v 

maďarské literatuře, kde se tyto tendence v zásadě nevyskytují (srv. L. Sziklay, I. Fried, E. 

Bojtár ad.). Proto bych byl asi i více skeptický právě z "meziliterárního" (nikoli ryze 

slovenského) pohledu hovořit u T. Vansové o pozdním či zpožďujícím se biedermeieru 

(samotné slovo "zpoždění" už zde implikuje nežádoucí konotace), ale jen o výskytu 

symptomatických, univerzálních hodnot, které mohou připomínat myšlenkové a umělecké 

"pozadí" biedermeieru. 

 Vědecký profil kandidáta doplňují dvě vysokoškolské učebnice, u nichž třeba 

zdůraznit, že by mohly přinejmenším aspirovat na práce odborné. Jedná se vedle 

spoluautorsky vydané příručky Kapitoly zo slovensko-slovinskej konverzácie (2014), 

především o publikaci Tvorcovia literatúry a literárnej histórie (2013) s bohatým 

poznámkovým aparátem a odbornou literaturou, která přináší plastické portréty význačných 

osobností - tvůrců, kteří formovali domácí literaturu a kulturní obraz doby (Zeitgeist) od 

konce 18. stol. až po druhou polovinu 20. stol. (J. I. Bajza, L. Mňačko, V. Mihálik ad.). 
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Objevují se zde stará i nová témata, k nimž se kandidát úspěšně navrací: Kollár jako tvůrce 

slovanského mýtu, podíl J. Vlčka na konstituování slovenské literární historiografie, 

zamyšlení nad Pražákovou knihou S Hviezdoslavom, Bakošův strukturální model slovenských 

literárních dějin, M. Pišút a slovenské národní obrození apod.). V jednotlivých detailech je 

možné polemizovat či akcentovat odlišné interpretační posuny, např. u Kollára zdůraznit jeho 

recepční "světovost" z pohledu interkulturní hermeneutiky - pro své filozofické chápání 

svobody jako axiologické kategorie se Kollár dostává do světových literárních čítanek, nebo u 

J. Vlčka přesněji interpretovat jeho příklon k údajně "čechoslovakistické" koncepci dějin. 

Zřejmě bych také u Bakošova strukturalismu vedle správného připomenutí morfologismu 

formální školy více specifikoval afirmativní aplikaci tzv. schematizovaných logických 

struktur, které souvisejí s vídeňským neopozitivismem, bez něhož není možné Bakošův 

"strukturalismu" vysvětlit. Rovněž lze doplnit, že M. Bakoš Vodičkovu stať Literární historie, 

její problémy a úkoly (původně 1942) i první vydání jeho Počátků krásné prózy novočeské 

(1948) dobře poznal, ale na osobní radu českého slavisty Karla Krejčího analyzujícího ve své 

koncepci literární stratigrafie participaci sociálních vrstev na uměleckém procesu, tento spis 

nereflektoval, protože stejně jako Vodička nesouhlasil s aplikací preromantismu pro 

podmínky středoevropské prózy 30. let jako ideového základu pro novodobou epiku. 

Nepochybně se však tato publikace může stát funkčním doplňkovým textem pro prohloubené 

studium literárněvědné slovakistiky, protože představuje přehled uzlových bodů slovenského 

kulturního formování v širších souvislostech. 

 V této souvislosti je třeba zmínit i relevantní skriptové texty Úvod do štúdia literárnej 

histórie (2012) a Slovenská literatúra 19. storočia 1. (2016). Zatímco v první příručce 

kandidát demonstruje nový model literárního vzdělávání na středních školách, jde o jakousi 

propedeutiku oboru, která má studentům systematicky a komplexně umožnit pochopení 

literární historie jako autonomní vědecké disciplíny, druhá učebnice přístupně načrtává 

základní vývojové kontury slovenského klasicismu a preromantismu s výběrovou akcentací 

klíčových děl a osobností. Pro oba texty, jakož i pro dříve zmíněné vysokoškolské učebnice o 

tvůrcích slovenské literatury a literární historie, je typické didakticky zvládnuté úsilí na 

základě odborné literatury přehledně vyložit problém a kulturněhistoricky a psychologicky 

"nasát" atmosféru doby a kulturního prostoru, přesně pojmenovat klady a zápory, dílo 

kontextově a interpretačně spojit s literárním procesem. Nejde tu o lineární faktografický 

přehled, ale o hodnotící výklad, který se nebojí v školském diskursu zaujmout vlastní 

stanovisko. 
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 Při posouzení vědecké činnosti kandidáta třeba konstatovat, jak je zřejmé z 

předložených materiálů, že položky jsou normativně splněny a v některých případech i 

překročeny. Bohatá publikační aktivita se odrazila v množství vydaných textů v domácích 

slovenských sbornících a časopisech. Tomu odpovídá i solidní počet zejména domácích citací 

na dvě uvedené monografie, široký žánrový rozptyl a tematický rozsah Vojtechových 

publikačních aktivit, z nichž je možné připomenout práce v domácích i zahraničních 

sbornících a také intenzivní recenzentská a posudková činnost pro slovenské, ale i české 

instituce. Osobně znám kandidáta více než dvacet let a za tu dobu jsem měl možnost sledovat 

jeho badatelskou dráhu. Na jejím začátku i v jejím průběhu byla pravidelná participace na 

jedinečné a stále trvající sérii význačných česko-slovenských sympózií každoročně 

realizovaných od roku 1997 až do současnosti Ústavem slavistiky na FF MU v Brně.  

 Zcela jednoznačně o kandidátových inauguračních aspiracích vypovídá přehled 

pedagogické činnosti, souhrn výsledků dosažených ve výchovně-pedagogické oblasti. Po 

docentuře (2005) kandidát garantoval Učitelství slovenského jazyka a literatury v kombinaci 

pro I. a II. stupeň, rovněž vytvořil koncepci inovovaných literárněhistorických kurzů 

věnovaných problematice slovenské literatury 19. století, přičemž jako dlouholetý člen 

oborové komise doktorandského studijního programu Slovenská literatura (od roku 2005) 

vyškolil několik doktorandů, z nichž oceňuji především Martu Fülöpovou za monografii 

Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Slovákov a Maďarov v slovenskej próze 19. storočia 

(2014), která velmi inovativním způsobem implantovala imagologickou metodu interpretace 

do slovenského literárněvědného kontextu. Doc. Vojtech rovněž do roku 2011 zastává 

administrativně náročnou funkci proděkana pro studijní činnost, působí od roku 2017 jako 

předseda Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. Je přítomen v redakčních radách 

odborných slovakistických časopisů a především je od roku 2015 členem špičkového 

vědeckého týmu Národné literatúry v literárnovednej reflexii, což lze v slovenském 

vědeckém kontextu považovat za prestižní badatelské i pedagogické ocenění dané 

potenciálem jak kolektivu na Katedře slovenské literatury a literární vědy na FF UK v 

Bratislavě, tak i konkrétními aktivitami jednotlivce. 

 Na základě prostudovaných materiálů je možné konstatovat, že doc. Vojtech 

představuje v domácím kontextu typ etablovaného literárního historika specializujícího se na 

období slovenského literárního klasicismu a preromantismu, v podstatě na problematiku 

národního obrození v užším slova smyslu. Kandidát se vyznačuje schopností systemizovat 

rozsáhlý literární materiál, vytěžit z něj podstatné a v recepčně přístupné formě jej didakticky 
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uchopit. Interpretačním přínosem Vojtechových reflexí zůstává hodnotové a kontextové 

včleňování málo známých či opomíjených textů do současných literárněkritických diskursů. 

Kandidát celkový profil, který je stanoven pro profesora na FF UK v Bratislavě a ze kterého 

vyniká zejména pedagogická činnost, naplňuje ve všech stanovených položkách. 

 Závěrem doporučuji, aby doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., na základě úspěšné 

obhajoby před Vědeckou radou FF UK v Bratislavě, byl vyjmenován za profesora ve 

studijním oboru slovenský jazyk a literatúra.  

 

 

 

V Praze 25. 1. 2018      prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 

  

   


