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Vyjádření školitelky  

Zhodnocení disertantovy činnosti 

Zhodnocení činnosti i disertační práce doktoranda je veskrze pozitivní, hned úvodem 

zdůrazňuji, že své veškeré povinnosti splnil a práci odevzdal během čtyř let postgraduálního 

studia. Proto bude mé vyjádření stručné – a pozitivní.  

Jakub Kapičiak prokazoval od počátku studia nejen zájem o svůj obor a předmět bádání, ale 

také nesporné schopnosti a talent k vědecké práci.  

O tématu disertační práce měl jasnou představu, kterou sám postupně zpracovával, a to včetně 

metodologie. Z mé strany bylo zapotřebí pouze mírných korekcí, doporučení a někdy také 

paralelního čtení jako pomoci při ujasňování si vlastního stylu tak, aby byl směrem ke čtenáři 

co nejsdělnější. 

Kromě práce na vlastní disertaci se Jakub Kapičiak zapojil i do práce v akademickém prostředí 

a vykonával celou řadu odborně-popularizačních aktivit. Především je autorem pěti studií (šestá 

– kapitola v knize – je v tisku), čtyř recenzí a uveřejňuje i popularizační články a rozhovory na 

elektronických nosičích. Zúčastnil se šesti mezinárodních vědeckých konferencí. Na ústavu 

východoevropských studií vedl v zimním semestru 2017/2018 výběrový seminář „Vybrané 

kapitoly z nezávislé ruské kultury“ a rovněž se ucházel o různé typy vnitřních grantových 

projektů FF UK, z nichž se mu podařilo získat v rámci podpory „Specifického vysokoškolského 

výzkumu“ projekty „Literatura a performativita“ (2018 a 2019) a „Hranice a identity 

v propojujícím se světě“ (2020). 

Zúčastnil se rovněž akce Týden diverzity na FF UK (duben 2017), kdy připravil výstavu 

„Hrozba zásahu: Podoba současného aktivismu v ruských městech“. 

Jak jsem uvedla hned na začátku, disertační práci vypracoval Jakub Kapičiak zcela samostatně. 

Nebudu se zde vyjadřovat k jejímu obsahu či popisu – to učinili oponenti – chci zde uvést jen 

několik obecných postřehů. 

Práce je proporčně dobře rozdělená a vyvážená mezi teoretické a analytické části. 

Metodologické kapitoly jsou o něco delší, ovšem jedná se o daň druhu práce, kdy je nutno, aby 

disertant prokázal znalost a orientaci ve zvoleném metodologickém přístupu. V případě 

knižního vydání by bylo potřeba tyto pasáže prokrátit. 

Jazyk práce je vyzrálý a mírně převyšuje úroveň, na kterou jsme v českém prostředí u 

doktorských prací zvyklí. Disertant ovládá práci s odborným jazykem, k čemuž patří i cílené 

odkazování na předcházející a následující podobné výroky či závěry. Logicky přemýšlí a se 

sekundární literaturou pracuje uměřeně a kriticky. 

Sleduje cíl své práce, nebojí se formulovat své myšlenky a co hlavně – umí vytvořit distanci 

k interpretovanému materiálu sekundární literatury, což dokazuje např. komentáři.  

Zvláštního ocenění si zaslouží velmi dobrá orientace a pochopení poststrukturalistického 

myšlení, zvláště skloubení jeho kulturně vědné a spíše filologické varianty. I díky tomu umí 

Jakub Kapičiak dobře pracovat s jazykem textu a také využít svých teoretických znalostí pro 

analýzy Prigovových artefaktů, pro něž jsou konstanty poststrukturálního myšlení (řád, 



diskurzivita, dissémination und différance; ale také např. řečový akt jako realizace pravidel 

systému /řádu a jejich subverze) typické. 

Disertační práce i veškeré aktivity během postgraduálního studia naznačují také další 

předpoklady pro vědeckou práci. 

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a zodpovězení otázek oponentů byl mgr. Jakubu 

Kapičiakovi udělen titul Ph.D. 
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