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10 : 00   

Předsedkyně komise prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. zahájila obhajobu, představila členy 

komise, krátce představila studentku a téma její disertační práce 

10 : 05  

Školitelka stručně seznámila přítomné se svým hodnocením průběhu studentčina studia, 

krátce představila její disertační práci. Doporučila disertační práci k obhajobě. Školitelka také 

krátce představila odbornou a publikační činnost studentky  

10 : 10   

Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Představila podrobněji hlavní 

téma, problematiku světelně-prostorových situací, založených na dialogu prázdného prostoru 

a umělého světla. Studentka zdůraznila, že ve své práci zkoumala zejména působení takto 

koncipovaných uměleckých děl na procesy v oblastech divákova vědomí a na podmínky 

vzniku emocionální a tělesné vztahové situace mezi divákem a světelně-prostorovým dílem. 

Autorka upozornila, že tyto faktory do své tvorby poprvé výrazně zapojovali kalifornští 

umělci James Turrell a Robert Irwin, kteří tím v polovině šedesátých let reagovali na dobové 

psychologické a neurologické vědecké experimenty na poli senzorické deprivace a podnítili 

vznik radikálně minimalistických projevů „light and space art“. V Evropě tyto umělecké 

koncepty rozvíjejí zejména současní umělci, jako jsou Olafur Eliasson a Ann Veronica 

Janssens a v českém prostředí zejména Pavel Korbička. Studentka zdůraznila, že právě 

Korbičkův zájem o možnosti prostoru a jeho definování umělým světlem představuje výchozí 

a zároveň nosné téma práce.  

Doktorandka vysvětlila, že z typologického hlediska rozdělila světelně-prostorové situace na 

amorfní prostředí - situace mlhy (James Turrell, Robert Irwin, Ann Veronica Janssens, Olafur 

Eliasson) a tmy (Pavel Korbička), a na tvarově definované instalace, kam zařadila eliptické 

spirály a labyrintické koridory (Pavel Korbička). Pracovala s tezí, že ke každému typu 

percepčně zatěžkávajícího prostředí, by mělo v mysli (resp. paměti) existovat odpovídající 



schéma, umožňující divákovi nalézat ztracenou orientaci. V tomto kontextu se doktorandka 

odvolává až k starověkému „umění paměti“ a renesančnímu divadlu paměti Giulia Camilla.  
Dále doktorandka konstatovala, že uvnitř světelně-prostorových děl se „rozpouštějí“ hranice 

divákova těla a zároveň se stimuluje přirozená závislost lidské orientace na alocentrické 

reprezentaci. Účastník tak paradoxně nachází jediný referenční bod v materiálnosti svého 

vlastního těla. Metodologicky proto svou studii zasadila především do fenomenologického 

rámce tělesného vnímání (filosofie Maurice Merleau-Pontyho) a také do kontextu 

neurofenomenologie (Natalie Depraz, Francisco Varela). 

Vedle filosofického pozadí doktorandka zkoumala také možné vazby mezi světelnou situací a 

modernistickou teorií. Konkrétně se snažila odhalit, nakolik je možné světelně-prostorová díla 

vyložit prostřednictvím nástrojů modernistické umělecké kritiky, reprezentované především 

Clementem Greenbergem a Michaelem Friedem. 

Vycházela zejména z klasické studie M. Frieda Art and Objecthood. V tomto ohledu dospěla 

k závěru, že přestože by Fried každou světelně-prostorovou situaci podle svých kritérií 

označil za „non-art“(neumění), v některých pasážích naopak uznal a zdůraznil faktory, na 

nichž je světelné dílo vystavěno. 

 

10 : 25  

Školitelka doc. PhDr. Marie Rakušanová, PhD, přečetla druhou část svého posudku. Oponent 

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. přečetl svůj posudek. Následovala živá odborná diskuze, 

v rámci které se přítomni soustředili především na problematiku metodologického rámce a na 

nosná témata práce, jako jsou otázky procesuálnosti, temporality, různé pozice recipienta 

v kontextu fyzického i psychického vnímání světelně-prostorového uměleckého díla, nebo 

také na problematiku paměti, proměnlivosti, dezorientace. Prof. Wittlich se pozastavil u 

tématu spirály a vznesl dotaz, kde konkrétně čerpal Pavel Korbička inspirace ke svým 

instalacím vycházejícím z principu labyrintu a spirály. 

Následně přečetl svůj oponentský posudek prof. Miroslav Petříček, Dr., který zdůraznil, že 

předkládaná práce je vysoce nadstandardní nejen svým bohatým obsahem, ale i hloubkou 

teoretického promýšlení dané problematiky.  Oponent rozvinul zejména nosné téma práce – 

analýzu site specific instalací Pavla Korbičky v kontextu problematiky vztahu těla, mysli a 

paměti (pohybem těla si můžu něco upamatovat). 

 

10:45  

Vedoucí komise prof. PhDr. Marie Klimešová, PhD, požádala doktorandku, aby se vyjádřila 

k otázkám a podnětům od školitelky a oponentů práce. Doktorandka reagovala zejména na 

dotaz prof. Wittlicha k problematice spirály, spirálovitého pohybu v kontextu tvorby Pavla 

Korbičky (vysvětlila dva zdroje spirály, oba související s tělem: a) spirála, koridor definuje 

kontrast mezi pohybem a zastavením diváka, je to podobné „divadlu paměti“, b) Korbička již 

během studia fascinován kapilárními liniemi těla, podobné labyrintu těla). Prof. Wittlich 

upozornil na složitost tématu spirály a uvedl, že původ daného motivu má hlubší základ, 

souvisí s kulturní pamětí. K tomu doktorandka podotkla, že u P. Korbičky dochází k 

ideálnímu propojení intelektu a kreativity.  

Na závěr diskuze studentka zdůraznila význam umělcova návratu k sobě. P. Korbička chce ve 

své tvorbě zvrátit fenomén uspěchané doby, proto hledá přesahy a nastoluje nejhlubší procesy 

sebeuvědomění.   

 



11 : 00   

Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce.  

 

Předsedkyně komise seznámila studentku a přítomné s výsledkem obhajoby, komise hlasovala 

zdvižením ruky, počet členů komise…5…., přítomno členů komise…5……, kladných 

hlasů....5......, záporných hlasů....0...... 

 

Obhajoba disertační práce byla klasifikována jako „prospěla“. 

 

 

Zapisovatelka    

PhDr. Mgr. Petra Polláková                                               

                                                                                

                                                                               Jméno a podpis předsedy komise 

                                                                               prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.  

                                                                                

                      

 

                                          

                                                                               Jméno a podpis dalšího člena komise 

                      


