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11:25 Předsedkyně komise prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. zahájila obhajobu, představila 

sebe a přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila studentku.  

 

11:27 Školitelka seznámila přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její 

disertační práce, které uvedla ve svém písemném vyjádření. 

 

11:30 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila zejména, že ve své 

disertační práci se soustředila na dialog mezi moderním a současným západním uměním a 

uměleckou tradicí východní Asie. Důraz kladla na otázku, jak tuto problematiku zprostředkovat širší 

vědecké veřejnosti, která se danému tématu hlouběji nevěnuje, a jakým způsobem lze zachytit 

multifokální pohled umělců i odborníků. Zmínila také, že studijní materiály a zdroje jsou velmi 

omezené. Jedinou monografickou publikaci doposud zpracovala čínsko-německá umělkyně a  

historička umění Marguerite Hui Müller-Yao (vydáno v roce 1985), která za umělce přímo ovlivněné 

kaligrafickou tradicí považuje pouze dva západní autory: Marka Tobeye a André Massona.  



Studentka dále objasnila základní metodologické východisko práce, které čerpá z aktuální odborné 

problematiky globální historie umění. Zaměřila se především na otázky cirkulace a apropriace 

nejrůznějších témat transnacionálních dějin umění. Reflektovala jednu z ústředních idejí publikace 

"Circulations in the Global History of Art" a zdůraznila, že tradičně dominantní oblast západního 

umění se v rámci globálních dějin umění a rozvoji postkoloniálních studií otevírá novým 

perspektivám. V tomto kontextu se pokusila o analýzu různých přístupů k mezikulturnímu dialogu, 

které přispívají k obohacení jednotlivých uměleckých oblastí. 

Ve druhé části prezentace studentka objasnila filosofická východiska zkoumaného tématu. Jako 

jednotící prvek uvedla archetypální motivy kruhu a spirály reflektují problematiku periodického 

obnovování mytického a historického času. V tomto ohledu pracovala s myšlenkou věčného návratu 

téhož, formulovanou Friedrichem Nietzschem, který tím pro moderní západní společnost obnovil ideu 

cyklického pojetí času.   

Studentka dále zdůraznila, že ve své disertaci se snažila ukázat, jak filosofické reflexe staré 

východoasijské tradice umožnily vnést do západního diskursu zcela nová témata, hlavně 

ontologického pojetí prázdnoty a ticha. V této souvislosti pracovala zejména s fenomenologickými 

myšlenkami Martina Heideggera a Maurice Merleau-Pontyho. Následně zdůraznila snahy některých 

japonských intelektuálů přiblížit zenového učení v západním akademickém, uměleckém i populárním 

prostředí, z nichž se blíže věnovala japonskému mysliteli D. T. Suzukimu.  

V závěru prezentace se studentka zaměřila na konkrétní Československé umělce, kteří po roce 1948 

dokázali rozvíjet umělecký dialog s ikonickými díly čínské literární, filosofické nebo malířské tradice. 

Zmínila zejména Zdeňka Sklenáře, Jiřího Koláře, ale také Bohumila Hrabala.  

 

11:50 Oponent Mgr. Helena Čapková, Ph.D. seznámila přítomné s hlavními body svého posudku 

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

otázky: Proč je téma východoasijských inspirací v euroamerickém umění stále málo probádané a 

jak to změnit? Přestože mluvíme o "východoasijské oblasti" a kaligrafii obecně, ve vaší práci 

výrazně převažují reference k Japonsku, proč tomu tak je?         

 

12:05 Oponent prof. PhDr. Lubomír Konečný seznámil přítomné s hlavními body svého posudku 

a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Vyzdvihl zejména fakt, že 

studentce se podařilo precizně zpracovat metodologická východiska, která zohledňují nejen 



historii, ale především možnosti současného přístupu k této problematice v době "global turn'' 

dějin umění a tím položil otázku, jakým způsobem toho studentka docílila.  

 

12:06 Studentka reagovala na vyjádření školitelky, která zdůraznila některá drobná opomenutí 

v kontextu českého umění a teorie umění po roce 1948. Studentka v tomto bodě souhlasila se 

školitelkou a vyjádřila snahu v případě dalšího rozpracování daného tématu doplnit chybějící 

informace. 

 

12:08 Studentka reagovala na posudky oponentů a jejich položené otázky. Studentka objasnila, 

že k zpracování metodologických východisek ji motivovala zejména snaha, aby práce zůstala 

přístupná pro více pohledů a aby se podařilo zachovat přehlednou strukturu práce.   

Co se týče dotazu "proč v disertaci výrazně převažují reference k Japonsku", studentka vysvětlila, 

že v našem prostředí je obraz Japonska vnímán jako pozitivní, mimo jiné i ve vztahu s japonskými 

zahradami, filosofií a kulturou, zatímco v rámci vztahu Číny a Japonska je tomu naopak, neboť v 

čínském prostředí je Japonsko vnímáno v negativním světle kolonizátora.  

 

12:15 Oponenti (a školitel) se vyjádřili k vystoupení studenta.  

Mgr. Helena Čapková, Ph.D. shrnula, že přestože ve svém posudku studentce vytýká kreativní 

absenci závěru, která je sice efektní, ale bohužel neobsahuje jasnou formulaci závěrů studie a 

shrnutí postřehů, práce je perfektně strukturovaná a propojuje uměleckohistorickou a 

sinologickou erudici.  

 

12:15 Předseda komise zahájil diskusi. 

 

V následné diskusi vystoupil:  

Předsedkyně komise prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. předestřela, že Japonsko po II. světové 

válce nebylo úplně v libosti a položila dotaz jak je možné, že v takové situaci přesto vznikaly 

četné inspirace japonským uměním a kulturou? Studentka reagovala zejména tím, že vnímání 

Japonska se proměňovalo. Jako příklad uvedla, že už během okupace žurnalisté v New Yorku 

prezentovali Japonsko pozitivně a zdůrazňovali jeho kulturu zejména z hlediska krásné estetiky.  



Mgr. Helena Čapková, Ph.D. zajímavě rozvinula studentčinu úvahu nad proměnami vnímání 

Japonska a připomněla historickou studii, která tuto problematiku zpracovává.  

 

12:20 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

Předseda komise seznámil studenta 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 

„prospěla“. 

 

 

Zapisovatel: PhDr. Ilona Víchová   
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