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Průběh obhajoby: Matyáš Míka (dále MM) představil svoji práci s názvem „Subjekt

vypadávající ze situace“. Jeho práce si kladla za cíl položit otázku po
povaze člověka jako jednající bytosti, a to skrze dva korespondující
pohledy. Na jedné straně skrze vývoj sledování subjektu, který nám
prostředkuje dílo Michela Foucaulta, především pak období tzv.
etického obratu. Na straně druhé skrze fenomén divadla jako
specifického a zcela fundamentálního způsobu lidské komunikace.
Primární oporou v tomto ohledu byla myšlení Jana Císaře. Je třeba
říci, že zde nastíněné úvahy o principech péče o sebe a
komunikačním charakteru divadla dospěly ke dvěma mezním místům
v koncepcích obou autorů. U Michela Foucaulta jde o nedostatečnou
pozornost věnovanou vztahu k druhým v období jeho zájmu o etiku.
Tento nedostatek jsme se pokusili vyřešit konfrontací Foucaultova
učení s praxí jeho jednání. Myšlení Jana Císaře se ukázalo být pevně
zakotveno v české noeticko-strukturalistické tradici, která chápe
divadlo jako to, co vidí divák. V souladu s jistými náznaky o povaze
divadla jako setkání práce diváka zasadila do středu divadelního dění
a nahlížela divadlo z něj samotného. Těmito kroky jsme vědomě
překročili rámec obou koncepcí, abychom v závěrečné kapitole
dospěli k možné syntéze péče o sebe a divadla jakožto komunikace.

Následně vystoupil prof. Miroslav Petříček (dále vedoucí). Vedoucí
vyzdvihl, že východiska práce MM umožňují zkoumat paralelně
foucaultovskou péči o sebe a komunikační sdílení vlastní divadelní
události (divadlo je jeviště a hlediště), tedy umožňuje mu velmi
detailní a podle soudu vedoucího vůbec ne povrchní průzkum
protikladu individuálního konání a společenskosti. Matyáš Míka totiž
velmi přesvědčivě dokládá, že starost o sebe je pro Foucaulta
předpokladem etické formy starosti o druhé, ale pak protiklad mizí,
neboť k tomu lze nalézt určitou analogii i u Jana Císaře. Principy
péče o sebe nejsou vzniku divadelní zprávy vzdáleny. Podle
vedoucího jde o práci v mnoha ohledech výjimečnou, a proto ji
hodnotí jako výbornou.

Podle oponenta dr. Ondřeje Švece (dále oponent) je ambice MM
propojit Foucaultovo téma „práce na sobě samém“ s Císařovým
pojetím divadelní performance sympatická a zároveň odvážná, neboť

1 203592 - Matyáš Míka



český dramaturg a teatrolog na Foucaultovo myšlení explicitně
nenavazuje a paralely, návaznosti a společné jmenovatele tak musel
MM nalézat vlastními prostředky. Co z pohledu oponenta vyznívá
naopak nepřesvědčivě, je samotná analogie mezi sebeformující praxí
žádostivce a hercovy inscenace na jevišti před interpretujícím
pohledem diváka, kterou práce začíná, a údajná „syntéza“ mezi
foucaultovským motivem péče o sebe na straně jedné a Císařovým a
Vyskočilovým pojetím divadla jako komunikace na straně druhé,
kterou práce končí. Navzdory námitkám, které oponent uvedl, je
přesto nutné práci přiznat nemalou ambici i osobitost při zpracování
natolik obtížného tématu, které zatím nemá ve stávající literatuře
obdobu a oporu. Za tuto odvahu projít dosud neprobádanými
cestami, stejně jako za nemalý důvtip při rozvíjení a komparaci
myšlenek vzešlých ze značně odlehlých disciplín si podle oponenta
autor zaslouží, aby jeho práce byla přijata k obhajobě, podle jejíhož
průběhu by pak mohl získat hodnocení velmi dobře až dobře.

Následovala diskuse, ve které MM reagoval především na výtky
oponenta, které jsou obsažené v posudku. První téma diskuse se
týkalo pojmu "her pravdy", dalším pak pojem subjektu u Foucaultu,
třetí oblastí diskuse byla heterotopie (různost prostorů) a konečně se
MM snažil vyložit aplikaci Foucaultovy archeologie a genealogie na
sebe-reflexivní povahu divadla.

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)
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