
Posudek vedoucího disertační práce 

Jana Žilová: Figural Thinking: Theory and Practice 

Jana Žilová absolvovala magisterské studium na Filosofické fakultě v Praza (obor estetika) roku 2007. 

Přestože vedení předkládané doktorské práce jsem se ujal až v relativně pozdní fázi jejího vzniku, 

s doktorandkou jsem měl možnost spolupracovat řadu let. Kromě jiného nemohu nekonstatovat, jak 

neocenitelný byl její příspěvek při naší spolupráci na vedení kursu „Theories of the Image in the XXth 

century“ v rámci programu ECES na filosofické fakultě UK v roce 2008.  

Genez autorčiny doktorské práce je poměrně složitá. Autorka na ní v rudimentární podobě začala 

pracovat již v roce 2007. První verze byla psána ve slovenštině a jejím cílem bylo podat systematický 

historický přehled přístupu k figurálnu jak v anglofonní, tak ve frankofonní oblasti, s eventuelní 

možností komparace obou těchto paradigmat. V roce 2009, během stáže na univerzitě Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3, při které se kromě jiného setkala s jedním z předních odborníků v této oblasti 

Philippem Duboisem (v nakladatelství Routledge ostatně vydala článek tematizující jeho koncept tzv. 

écriture figurale), doznal původní plán zásadních změn. Začala se soustřeďovat především na 

francouzský kontext, stojící spíše v linii dekonstrukce a zohledňující psychoanalyticky inspirované 

aspekty teorie figurálna (nejen Freud, ale i Winnicott a teorie objektních vztahů) a posléze se 

rozhodla napsat celou práci v angličtině. Celkově vzato lze říci, že v tomto momentu se hlavní těžiště 

práce přesouvá od historicky orientovaného výzkumu k systematické analýze. V této fázi psaní práce 

autorka spolupracovala s Anne Sauvenargues a v širším smyslu s celou filosofickou školou na 

univerzitě Paris 8, kde výsledky své práce průběžně prezentovala na seminářích. Velmi intenzivně se 

zabývala autorem, který pro danou problematiku představuje nepostradatelnou základnu, třebaže je 

jako takový citován jen zřídkakdy, totiž J.-F. Lyotardem – ostatně právě pasáže věnované Lyotardovi 

pokládám za jeden z nejpodstatnějších přínosů předkládané disertační práce. 

Dalším a posledním podstatným momentem byla autorčina systematická četba G. Deleuze, jehož 

pojetí figury je spolu s Lyotardem v celé práci konstantně přítomno, a její studium teorie individuace, 

jak je předkládá G. Simondon. Především tito tři autoři tvoří teoretické podhouibí, ze kterého celá její 

práce vyrůstá. Její práce, jak se domnívám, je tedy důležitým příspěvkem ke zkoumání otázky 

figurálna, které se jako předmět teoretického zájmu v českém kontextu teprve zvolna začíná 

prosazovat. A třebaže posouzení práce samotné spadá do kompetence oponentů, rád bych podotkl, 

že na práci oceňuji především fakt, že se jedná o samostatný myšlenkový výkon, nikoli o sumarizaci již 

napsaného nebo o pouhý historický přehled. U prací tohoto typu to není zcela běžné. 

Je ještě třeba dodat, že kromě výše uvedených „pařížských“ aktivit je autorka velmi aktivní účastnicí 

konferencí na témata související s její prací. Dílčí výsledky svého výzkumu prezentovala na 

konferencích v Tel Avivu, v Udine (oboje jako invited speaker), v Istanbulu i jinde. V naposlední řadě 

byla spoluorganizátorkou konferencí v Paříži (2009) a Birkbecku (2011). Její publikační činnost, jak již 

bylo zmíněno výše, zahrnuje i kapitolu v knize vydané v prestižním nakladatelství Routledge. Její 

pedagogická činnost kromě výše zmíněného kursu na ECESu zahrnuje i kursy na univerzitě Sorbonne 

Nouvelle Paris 3 (2010 – 2014) a European Communication School, rovněž v Paříži. Nezanedbatelná je 

též její činnost editorská. S tím vším souvisí něco, co je v českém kontextu – bohužel – stále ještě 

spíše výjimkou: autorka se naprosto suverénně vyjadřuje (písemnou i mluvenou formou) v několika 

jazycích a zcela samozřejmě se pohybuje – a je schopna se prosadit – v mezinárodním badatelském 

kontextu. Výčet všech výše uvedených pedagogických, publikačních a organizačních aktivit (o němž 

podotýkám, že zdaleka není vyčerpávající), o tom jasně svědčí. Sám za sebe nemohu nepodotknout, 

že autorku znám nejen jako mimořádně schopnou a talentovanou pedagožku, ale také že po tu dobu, 



kdy jsem měl její práci to potěšení vést, byla naše spolupráce – mohu-li se vyjádřit alespoň ze „své“ 

strany – zcela příkladná. Ze všech těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě. 

Praha, 16. 8. 2014         doc. Josef Fulka, PhD. 
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