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,,Sdělováni nevyslovitelného. 
Poselství ukrytá v díle MišimJ ,lukia." 
dle prezenční Jistiny 
Prof. PhDr. Oldřich Král. CSc. 
Prof. Zdenka Svarcová, Dr. 
Prof. Doc. PhDr. Petr Bílek. CSc. 
Doc. PhDr. Lucie Olivová. 
Doc. Ph Dr. František Ondráš 
Prof. Mgr. Miroslav Petříček 

Mgr. Martin Tirala. PhD. 

(předseda komise) 
(školitelka) 

(oponent) 
(nepřítomen, omluven) 

(oponent) 

Předseda. komise Prof Král zahájil obhajobu a představil přitonrn)·m kandidátku. 

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečkou ajť.:ií disertační prací. 

Kandidátka scn1ámiJa přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 

Tém.-:1tcm práce je zejména sdělování neexplicitního v díle Mišimy Jukia, témti sdělení za přítomnost] 
,jarykové bariéry'', vyvstává otázka porozumění a otázka ne-funkčnosti jazyka jako spojovacího 
prvku mezi lidmi. Tuto otázku kandidátka uchopila za pomoci metafory ,.čtyř řek�" (scéna. psaní, tělo, 
jednání� tato ,.metafora"' 7,.ahrnujc veřejné jednání včetnč aktu Mišimovy scbcvrn.7dy)- timto dochází 
k prop�jcní slova a činu a text je zároveň na zák!adč uvedených metafor mzdčlen do čtyř čási-i_ 

Poté oponenti přednesli ziivěry svých posudků: 

Tirala: 

Petříček: 

Ocenil volbu tématu i volbu daného autora s tfm_ že reflexe tvorby Mišimy Jukia je 
zanedbaným tématem. Pozitivem je i originální pt�jetí vztahu Mišimovy tvorby a jeho 
tělesnosti. Práci !r..c ro?dčht na dvé části - ]) představení autora a jeho tvorby, 2) 
metoda tvorby - metaforu č1yř řek by bylo záhodno zmínit již na začátku. Vyvstává 
také otázka volby rozebíraných děl. Rozbor zinscenované Mii�imovy sehcvral.dy je 
logickou gradací k závčru práce a práce tak tvoří dobře promyšlení celek navzdory 
opakování myšlenek. Práce obsahuje kva1i1ni poznámkový aparát a navíc i jmenn�' 
r�jsiřík. Práce Jopornčena k obhajobě. 
(nepřítomen, omluven, obsah posudku llumočii Prof. Král) 
Ocenil důraz na Mišimův vztah k západnímu myšlení, ve kterém kandidátka dobře 
vyu21va znalost autorova života i tvorby. Z potřeby fyzického kontakt.u s realitou a 
tvorbou vyvstává portrét vnitřní izolace. Zůstává otázka� do jaké míry je zde vliv 
tradiční japonské kuítury, respektive konfrontace se zenbuddhismem (druhořadostí 
slov). Bylo vyzdviženo originální řešeni práce a práce byla doporučena k obhajobě. 

Kandidátka odpovídá na posudky oponentů: 

Reakce kandidátky na posudek DL Tiraly: 
c;ncm práce byla podrobná analý7..a Mišimova díla., proto byl k rozboru zvolen jeden zástupný román. 
Učclem bylo zachytit reprezentativní vrchol Mišimovy tvorby s ohledem na pohled samotného -autora 
a na ta dífa, který-mi Mišima "prorazil" do literárního světa (povídka „Cigareta« byla upřednostněna 
právě z výše uvedených dUvo<lú). 



Reakce kandidátky na posudek Prof Petříčka: 
Původní součástí práce měla být část věnovaná zenovým vlivům, u Mlšimy nicméně nejsou tyto vlivy 
sifoé a v porovnání s novou čínskou -fiiosofií a čínským buddhismem školy hossó. Zenová kapitola 
bude k práci dodána projč:_ii kni;;nJ vydáni. 

Oponent! se vyíadřují k vystoupení kandidátky: 

Dr. Tirala vyjádřil souhlas s pohledem kandidátky na případné další zpracování daného tématu. 

Diskuse: 

Krát 

Kandidátka: 

Král: 

Švarcová: 

Kandidátka: 

Olívová: 
Kandidátka: 
Ondráš: 
Kandídátka: 

Král: 

Kandidátka: 
Král: 

Olivová: 
Král: 
Kandidátka, 
Svarcová, 
Tirala: 
Olivová: 
Král: 
Švarcová: 

Zkoumání z.voleného fenoménu téma svým způsobem zužuje na „skepsi" k jazyku, ale 
tato oh!ast je ve skutečnosti plodn)'m polem působnosti a je zároveň pr(�jevem úcty 
kjazyku. Propojují se zde dvě až tři vrstvy p�jmoslovné tradice (japonská, činská a 
západní). Mišima byl se všemi uvedenými oblastmi obeznámen - otázka je, kde je 
intcgrála mezi nimi. 
Oba póly„ úctu i skepsi k jazyku, lze u Mišimy dobře- pozorovat. V tvorbě i v životě. 
Ja.ponská kultura vstřebává vlivy ta� že jejich rozlišováni je ve výsledku irelevantní. 
Tato schopnost integrace je slnžiťý proces --- příkladem jsou čínské metafory/ a jejich 
proměny v japonském prostředí. 
Po ,japonském" způsobu by Mišima musel spíše od�jít do k!áštera namísto teatrální 
sebcvra:ldy. 
Zinscenování sehevra?.dy skutečně ukazuje na ,jiné'' pojclí, ne zcela slučítelné 
s japonskou tradicí, sebe-vražda byla spíše demonstrativní nc7. vážnč míněná. Na drnhé 
straně byla jazykově vyargumentována. 
Jedná se v japonské literatuře o solitérní jev? 
Ve své dobč v :r..ásadč ano, ojedinčlost Mišimovy tvorby platí i v dnešní době. 
Jaká byla horní hra.nice trestu za rituální sebevraždu'! 
To je otázkou trestního :t.ákoniku, v Mišimově případě s ohledem na :-.'tudcnt.sk)' status 
obdrželi sekundanti niž.ší trestní sazbu. 
Význam znaků zde spočívá \I jejich "klouzání"' mezi čínštinou a japonštinou a ve 
,J}"sis'" znaků. 
Prdvě tato 

0
,fyzlčnost" slov, jedinečnost jazyka je pro Mišimu dl1lc'/.itá. 

Posuny v)·znamů jsou analyzovatelné i ze sinoiogického hiediska. 
Rovněž :t.2Znamenala rozdily v možnostech analýzy. 
Otá;;,.ka rozdělení analýzy na autora a_jcho tvorbu, které se jeví hanálnč. 

Tato literárněvědná terminologie ex.istuje. 
Existuje v historické terminologii? 
Ne v klasické terminologii, až od 19. století. 
Jd(.; o proces zpělného importování tcrminoíogic z Japonska do Číny a o otázku 
akcentu u toho kterého literárního kritika. 

Profesor Krá! uzavřel diskusi. 

Vyhlášeni v)'sledkll tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph O.) 

Zapsala Jana Ryndová 


