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Identifikační čísla studia: 506151
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Pracoviště práce: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Jazyk práce: slovenština
Jazyk obhajoby: čeština
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Hlasování komise: prospěl/a: 5      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Zápis z obhajoby disertační práce

Student: Mgr. Jakub Kapičiak
Identifikační číslo studenta: 42784823
Studijní program: Filologie (P7310)
Studijní obor: Slovanské literatury (7310V163)
Název disertační práce: „Píšem, teda (nie) som: Poetika
performativity Dmitrija Prigova“
Jazyk práce: slovenský
Jazyk obhajoby: český, slovenský
Školitel: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Oponenti: Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., Mgr. Miroslav Olšovský,
Ph.D.
Datum obhajoby: 18. 3. 2021
Místo obhajoby: online MS Teams
Termín: řádný
Předseda komise: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Členové komise:, doc. Ph.Dr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., prof.
PhDr. Josef Dohnal, CSc., doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., PhDr.
Marek Příhoda, Ph.D.

Přítomní: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc., doc. PhDr.
Helena Ulbrechtová, Ph.D., prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., doc.
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Mgr. Jana
Kostincová, Ph.D., Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D., Mgr. Anna
Hausenblasová, Martin Hundák

14:00 Předsedkyně komise doc. PhDr Alenka Jensterle Doležal
zahájila obhajobu, seznámila přítomné s podobou obhajoby a
informovala je, že průběh obhajoby bude nahráván. Zkontrolovala
totožnost studenta a prostory, ve kterých se student nachází, též
zkontrolovala obrazovku jeho počítače. Dále představila, školitele,
členy komise, oponenty, člena technické podpory a zapisovatelku.
Přítomným pak představila studenta.
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14:03 Školitelka stručně seznámila přítomné se svým hodnocením
studia Mgr. Jakuba Kapičiaka a jeho disertační práce, které uvedla ve
svém písemném vyjádření. Uvedla kvality předkládané práce, kterou
považuje za dobře rozdělenou a vyváženou. Vyslovila spokojenost
nad způsobem práce, který student zvolil, kdy měl o tématu
disertační práce jasnou představu, kterou si sám zpracoval, včetně
metodologie. Podle názoru školitelky dobře sledoval cíle práce, které
si stanovil, a v textu mimo jiné dokázal dobře odlišit, kdy
interpretuje. Dále uvedla, že student dokáže dobře pracovat s
jazykem textu a využít svých při tom všech svých znalostí. Školitelka
vyjádřila spokojenost nad vzájemnou spoluprací a vyzdvihla, že
doktorand dokáže pracovat samostatně a má předpoklady pro další
vědeckou práci.

14:06 Student seznámil přítomné s tématem a tezemi své disertační
práce, která se věnuje poetice performativity moskevského
konceptualisty, umělce a básníka Dmitrije Alexandroviče Prigova.
Seznámil komisi se základní strukturou a obsahem práce, dále uvedl
cíle svého výzkumu. Komisi taktéž seznámil se svými postupy.
Zdůraznil, že tvorba byla celoživotním projektem A. S. Prigova a
cílem tohoto projektu bylo „zůstat neidentifikovaný ve své vlastní
tvorbě“. Uvedl, že tvorbu A. S. Prigova nahlíží ze vztahu autorského
subjektu a mediálních produktů. Věnoval se analýze projektu
„Dmitrij Alexandrovič Prigov“ v kontextu postmoderní
problematiky, analýze mediálních produktů a tomu, jak tyto produkty
konstruují přístup k autorskému subjektu.

14:21 Oponentka Mgr. Jana Kostincová, Ph.D seznámila přítomné s
hlavními body svého posudku a se závěrem, že práce splňuje
všechny požadavky a že ji doporučuje k obhajobě. Vyzdvihla klady
práce. Za prvé volbu a důsledné zpracování tématu, kde se student
věnuje autorovi, jehož dílo není v českém prostředí doposud
výrazněji zpracované, a za druhé konzistentnost textu a velkou
badatelskou poctivost autora, přičemž zdůraznila studentův
badatelský potenciál. Ocenila systematický přístup a práci se
sekundární literaturou i primárními zdroji. Zmínila, že by bylo
vhodné práci publikovat. Měla několik připomínek: v práci by mělo
být detailněji okomentované politické/angažované umění, práci
chyběl podrobnější komentář Luhmannovy systémové teorie, které se
student věnoval v závěrečné kapitole. Položila otázku, do jaké míry
bylo sovětské a postsovětské prostředí odlišné pro projekt Dmitrij
Alexandrovič Prigov.

14:28 Oponent Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D. seznámil přítomné s
hlavními body svého posudku a se závěrem, že doporučuje
předloženou disertační práci k obhajobě. Vyzdvihl přínos práce,
zdůraznil preciznost psaní a velkou podrobnost. Shrnul práci, ke
které měl několik drobných připomínek: v některých místech si
student zbytečně klade otázky o vhodnosti aplikované metodologie
za hranicí zkoumané oblasti, student se příliš detailně zaobírá
problematikou, která je akademické obci známá (uvedl problém
performativity), dále uvedl nekritické přebírání některých pojmů a to,
že pomy literaturocentrismus a logocentrismus jsou v práci
spojovány zkratkovitě. Uvedl citát ze strany 42 a přečetl část
posudku vztahující se k této problematice. Dále uvedl, že mu v práci
chybí podrobnější historické pozadí a zasazení Prigova do kontextu s
vývojem umění a literatury.

14:36 Student reagoval na posudky oponentů a jejich otázky a
připomínky. Uvedl, že posudky mu ukázaly práci z jiné perspektivy,
poděkoval za ně a označil je jako přínosné. Ke všem připomínkám a
otázkám se vyjádřil. K problematice absentování uměleckého (a
dobového) kontextu uvedl, že by bylo vhodnější věnovat mu
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ucelenou podkapitolu, která by shrnula jinak rozdrobené poznámky a
připomínky. Ale nesouhlasí s tím, že by tento kontext v práci zcela
absentoval. Dodání paralel by však, podle jeho názoru, ukázalo
Prigovovu tvorbu v dalších perspektivách, tuto problematiku by do
práce zahrnul při dalším bádání. Uvedl, že termíny
lieteraturocentrismus a logocentrismus nepovažuje za zaměnitelné,
ovšem pokládá je za silně provázané a vysvětluje toto spojení –
literaturocentrismus představuje stav společnosti a podobně jako
logocentrismus, je nadřazeným konceptem, který utvrzuje jazykové
významy. Jazyk má pragmatický rozměr, proto se následně projevuje
i ve strukturalizaci společnosti – v tom vidí podobnost. Student dále
vysvětlil vztah projektu Dmitrij Alexandrovič Prigov k sovětskému
prostředí a dominantním aspektům tohoto diskursu. Doplnil širší
pojetí poltického umění a vztah tohoto umění k tvorbě A. S. Prigova.

14:58 Oba oponenti poděkovali za vysvětlení, považují ho za
dostatečné.

15:00 Předsedkyně komise zahájila diskusi.
V následné diskusi vystoupili:
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D., vyzdvihl srozumitelnost obhajoby a
zeptal se, zda má student plány publikovat svoji disertaci a zda by
chtěl téma práce dále rozvíjet. Mgr. Jakub Kapičiak by byl otázce
publikace otevřený, dále uvedl, že by bylo zajímavé věnovat se
otázce uměleckého výzkumu. To považuje za zajímavou oblast, která
není v souvislosti s Prigovem zatím detailně prozkoumána. Za
zajímavý by též považoval československý (či obecně západní)
kontext.

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. reagoval na posudek Mgr. Miroslava
Olšovského, Ph.D. v otázce kam až dochází výměna simulaker.
Uvedl paralelu s pojmem kvantové fyziky – „kvantové provázání“ –
kdy stav systému nelze vysvětlit ze vztahu jeho podsystémů. Student
toto považuje za výstižné. Vnitřní pozice není nikdy zcela vnitřní – je
třeba zachovat si jistý odstup.
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. konstatoval, že obhajobu sledoval se
zájmem a navrhuje rozšířit práci na kontext protestního umění v
Rusku a na kontext historický v 90. letech. Z toho vychází i jeho
otázka, kde by autor viděl významné postavy protestního umění
performativního žánru jako Pjotr Pavlenskij a Oleg Kulik, a kam by
zařadil jejich kontext. Mgr. Kapičiak tyto umělce charakterizuje jako
umělce, kteří zasahují do politického kontextu a mají vlastní
politické požadavky. (represe je tak žádaným vstupem do
performance, chtějí pracovat v rámci tohoto režimu), na rozdíl od
dalších, kteří protestují, ale nemají vlastní politickou vidinu. Hranice
mezi uměním a dalšími oblastmi považuje v tomto případě za
rozostřenou.

Mgr. Miroslav Olšovský, Ph.D položil otázku, jaká je situace s
Prigovem na Slovensku, zajímal se o to zda byla jeho tvorba
přeložena a zda by se případně sám student nechtěl překlady jeho děl
zabývat. Student uvedl, že zlomek Prigovovy tvorby (jedna série
básní – Nekrology) byl přeložen do slovenštiny a vyšel v rámci knihy
Ruské květy zla. Uvedl, že zatím nemá ambice překládat, ale že do
budoucna by se této aktivitě nebránil. Dále uvedl, že část Prigovovy
výtvarné tvorby byla na Slovensku představena v rámci výstavy
dalších konceptualistů.

15:13 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila
neveřejné zasedání o klasifikaci obhajoby disertační práce.

15:16 Předsedkyně komise seznámil studenta a přítomné s
výsledkem obhajoby: hlasovalo se zdvižením rukou, počet členů
komise 5, přítomno členů komise 5, kladných hlasů 5, záporných
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hlasů 0. Skrutátorem byl PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. Obhajoba
disertační práce byla klasifikována prospěl/a.

Zapisovatelka: Mgr. Anna Hausenblasová

Klasifikace obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc. ............................

Členové komise: prof. PhDr. Mgr. Josef Dohnal, CSc. ............................

 doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. ............................

 doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. ............................

 PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. ............................
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