
Zápis 

z obhajoby dizertační práce Mgr. Tomáše Jirsy 

konané dne 20. 6. 2012 

téma práce: „Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu“ 

přítomni: dle prezenční listiny – doc. Jiří Brabec, doc. Libuše Heczková, dr. Josef Fulka, dr. 

Luboš Merhaut, doc. Hana Šmahelová, dr. Martin Svatoš, dr. Daniel Vojtěch, prof. Josef 

Vojvodík, doc. Jan Wiendl 

Předsedkyně komise doc. Hana Šmahelová zahájila obhajobu a představila přítomným 

kandidáta. 

Školitelka doc. Libuše Heczková představila doktoranda a seznámila komisi s uchazečem a 

jeho dizertační prací.  

Kandidát seznámil přítomné se svou dizertační prací. Poděkoval školitelce za podnětné vedení 

i oponentům za jejich posudky a stručně představil téma a jednotlivé části své dizertace. 

Dizertační práce se zabývá vztahem vizuálního ornamentu a literárního psaní, který je 

vyjádřen v ústřední konceptuální figuře „fyziognomie psaní“. Tato figura umožňuje zkoumat 

literární psaní z hlediska jeho vizuality, procesuality, pohyblivosti, performativity apod. Práce 

má tři základní části: 1. „Ornament: scénografie jedné figury“ – teoreticko-historické 

přiblížení myšlení o ornamentu jako východisko jeho aplikace na literární psaní; u ornamentu 

nejde v první řadě o to, co zobrazuje (pokud něco zobrazuje), ale jak se „pohybuje“, důležitý 

je tedy jeho percepční a performativní rozměr. 2. „Fyziognomie psaní: vizuální inspirace 

literárního myšlení“ – jakési „intermezzo“, exkurz ke koncepcím samotného psaní, zejména 

ve francouzském poststrukturalismu. 3. „V záhybech literárního ornamentu“ – nejrozsáhlejší 

část, v níže je koncept literárního ornamentu aplikován na texty F. Kafky, H. von 

Hofmannstahla, R. M. Rilkeho, S. Becketta, L. Wolfsona, G. Deleuze a Blanche T. 

Oponenti prof. Josef Vojvodík a doc. Josef Fulka přednesli závěry svých posudků. 



Kandidát odpověděl na posudky oponentů:  

Posudek dr. Josefa Fulky – dr. Fulka ocenil práci T. Jirsy a uvedl několik dílčích námitek a 

podnětů, na které kandidát odpověděl: 1. Jistá vazba práce k poststrukturalistické rétorice a 

jejímu bořitelskému gestu; kandidát je si této vazby vědom, zmíněné gesto není pro něj 

nejpodstatnější; je inspirován spíše Derridovým aporetickým myšlením než Barthesovým 

vysoce singulárním stylem. 2. Občasné odhlížení od kontextů při využívání jednotlivých 

teoretických konceptů, jejich eventuální diskutabilní interpretace; T. Jirsa je si toho vědom, 

koncepty využíval pro svou argumentaci a nemohl se všem věnovat samostatně a zcela do 

hloubky; o některých interpretacích je jistě možné diskutovat, případně je i korigovat. 3. 

Interpretace Benjaminova textu o obrazu P. Kleea; kandidát uvedl argumenty pro svou 

interpretaci. 

Posudek prof. Josefa Vojvodíka: T. Jirsa uvedl, že podnětů, které přinesl Josef Vojvodík ve 

svém posudku, může využít například v postdoktorském projektu, ve kterém by se chtěl 

věnovat „beztvarému psaní“; resp. je může zapracovat do knižní verze své dizertace, jejíž 

vydání mu bylo v průběhu obhajoby doporučeno. 

Reakce T. Jirsy oponenty uspokojila, vstupovali do ní v jejím průběhu a souhrnně se již po 

jejím skončení nevyjadřovali. 

Diskuse:  

doc. Hana Šmahelová: Koncept fyziognomie psaní představuje nové uchopení literárního díla 

a spadá především do oblasti jeho epistemologie; je vázán na určitý výběr literárních děl, nebo 

představuje totální, univerzální nástroj pro výklad literárních děl? – reakce T. Jirsy: 

selektivnost je nedílnou součástí jeho přístupu, univerzality zde dosáhnou nelze; podstatná je 

také snaha hledat nové přístupy k vizualitě, takže práce překračuje rámec literární vědy; výběr 

textů je do jisté míry intuitivní, což ale souzní s centrálním konceptem „fyziognomie psaní“ 

dr. Daniel Vojtěch: jaký je rozdíl mezi „psaním“ (obecně) a „literárním psaním“, proč 

kandidát používá druhý z pojmů? další náměty: několik možných vazeb Kafkovy pasáže „V 

chrámu“ a ornamentu; interpretace vídeňské moderny – dvě soupeřící koncepce, francouzská 

a americká; de Manovo psaní – jakou roli hraje to, že angličtina nebyla jeho rodným jazykem 

– reakce T. Jirsy: rozšíření na psaní obecně by bylo možné, zabývá se nicméně právě

literárním psaním, i když hranice nepochybně nejsou zřetelné a ostré (viz Blanche T.); o 

dalších podnětech bylo diskutováno 



dr. Josef Fulka: „écriture“ je francouzský termín/pojem, dosti obtížně přeložitelný do jiných 

jazyků včetně češtiny; francouzský čtenář chce být na rozdíl od českého zasvěcován do 

tajemství, očekává jistou míru „nesrozumitelnosti“; univerzalismus – franc. 

poststrukturalismus proti němu bojoval, z čehož vyrůstá velká idiosynkratičnost jeho textů; i v 

české literatuře je řada zajímavých textů, na něž by se dal koncept ornamentu aplikovat, např. 

Čapek-Chod, Antonín Vondrejc – reakce T. Jirsy: doplnil, že podle něj i prozaické texty 

nesou teoretický potenciál 

doc. Libuše Heczková: L. Hubatová-Vacková aktuálně vydává monografii o výtvarném 

ornamentu, může být zajímavé srovnání s argumentací v dizertaci T. Jirsy (v návaznosti na 

silnou vizuální stránku tohoto pojmu) 

doc. Jiří Brabec: obhajovaná práce je příkladem současného „pohybu myšlení o literatuře“; je 

otázka, nakolik jsou konkrétní interpretovaná díla nástrojem ověřování způsobu myšlení či 

jeho ilustrací a nakolik sama vznášejí nárok na další, ucelenější interpretaci – reakce T. Jirsy: 

jeho hlavním podnětem byly vždy literární texty, pro jejichž interpretaci pak hledal adekvátní 

konceptuální nástroje; je mu blízké pojetí „parazita“ (M. Serres), tj. interpretačního 

spoluvynalézání aspektů v textech už latentně přítomných 

doc. Hana Šmahelová: ukončila diskusi, která podle ní potvrdila závěry obou oponentů, že 

práce T. Jirsy představuje podnětný a mimořádný výkon 

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsal: Mgr. Josef Šebek 

Podpis předsedkyně komise: 


