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 Téma, které autorka nikoli zvolila, nýbrž objevila, pokládám  i v kontextu 

současného myšlení (nejen o filmu a obrazech, nýbrž i pokud jde o současnou filosofii) za 

velmi originální. Pravděpodobně je to dáno inspirací, kterou autorka čerpá z Lyotardovy 

knihy Discours, figure, tedy knihy značně obtížné, jež stále stojí stranou pozornosti, 

dokonce i pokud jde o – značně různorodé – dílo Lyotardovo, protože byla zcela 

zastíněna jak jeho Postmoderní situací, tak i Rozepří. Přitom však nedávno vydaný 

obsáhlý soubor méně známých Lyotardových prací o umění a umělcích (který autorka zná 

a s nímž pracuje) svědčí o tom, že reflexe na uměleckou tvorbu a její výsledky (zejména 

z doby vrcholné moderny) má v jeho myšlení velmi podstatné místo. 

 Cílem práce Mgr. Jana Žilové je detailní průzkum figurativna, diagramatické teorie 

a pojmu metastability, jejich vzájemných vztahů (vzájemné blízkosti, ale i jejich různosti 

dané soustředěním na různé aspekty), a to ve vztahu k vnímání filmu, tedy zejména 

s ohledem na diváka. Základní přínos zmíněných teorií (které autorka čte na pozadí 

Lyotardovy analýzy „křížení“ diskursivních a figurálních dimenzí), který je naznačen již 

v pojmu „acinema“, spočívá, lze-li to tak říci, v intezifikaci „ozvláštnění“: divák je – ač ne 

vždy zcela vědomě, vystaven setkání s čistými intenzitami, to jest ne-identifikovatelnými 

prvky, které znemožňují bezešvé vnímání koherence obrazu či díla – vědomě či 

nevědomě čelí „krizi“ obrazu (perceptivní interrupce protiřečící tendenci k „dobrému 

tvaru“)), současně se mu však v tomto „vykolejení“ otevírá možnost účasti na 

metamorfózách figurace, vnímat vlastní individuaci, resp. rozvíjet proces své individuace 

přes jeho domnělou uzavřenost (stasis) k otevřenosti pro stávání se jiným. Což je 

pozoruhodné propojení Lyotardovy psychoanalyticky formulované koncepce (intenzita, 

das Unheimliche, neredukovatelná singularita a kontingence a vůbec vztah latentního a 

manifestního) s teorií individuace Gilberta Simmondona. A současně se zde objevuje 

výklad mnoha relevantních aspektů z různých kontextů: pojem události, remainder jako 

to, co nelze vyčerpat žádnou interpretací, „aberrant movements“, „visual dispersion“ (v 

jiné souvislost „colors-events“ a obecně vztah barvy a pohybu ve výtvarném umění a 

filmu – nap. u Roega), rozdíl libidinální ekonomie a ekonomie reprezentace (jasně 

lyotardovské téma, které však do jisté míry přesahuje až k jeho knize Co malovat?). 

 Přínos práce: „figural thinking“ je nesporně oblast, která naznačuje možnosti 

jiného přístupu k chápání obrazu a možností obrazu (resp. vizuality – autorka zcela 

zjevně ve svých interpretacích přesahuje až do obecné teorie vizuálních médií). 

S ohledem na recepční estetiku lze říci, že autorka prohlubuje chápání účasti vnímatele 

na hře vědomých a nevědomých složek procesu vnímání uměleckého díla. Zdá se však, 

že práci škodí její přílišné rozvolnění – v její šíři je obtížné například hledat, v čem 

zejména tkví přínos pro filmovou teorii (je nesporný, ale čtenář jej pracně hledá 

v množství informací, jimiž je práce poněkud přeplněna). 

 V této šíři spatřuji též hlavní úskalí práce jako celku: chybí jí jakákoli pevnější 

struktura, což je především způsobeno tím, že autorka jen těžko hledá reflektující odstup 

k autorům či koncepcím, s nimiž pracuje. Leckdy je prostě klade jeden vedle druhého 

s minimálním kritickým komentářem a v drtivě většině případů uvádí pouze přímé citace. 

Pak vzniká dojem, že práce je spíše antologií fragmentů nejrůznějších textů, nikoli 

samostatnou prací s různými podněty – autorka je prostě velmi často sama zahlcena 

materiálem. Je to škoda, protože je zjevné, že se velmi dobře v tomto poli orientuje, že 

zná množství relevantní literatury a že jí nečiní problémy vykládat i velmi obtížné texty. 

Což je patrné na tom, že její práce by mohla sloužit jako velmi poučený úvod do 

„středního“ Lyotarda. Co však nesmírně ztěžuje orientaci v textu (a rovněž výrobu 

oponentského posudku), je absence stránkování. Skutečně pak není možné probírat se 

jednotlivými (často pozoruhodnými) postřehy či souvislostmi, protože k nim prostě není 

možné odkazovat a vést k nim při obhajobě rozumnou diskusi.  



 Práci sice doporučuji k obhajobě, ale pokud by někdy měla být publikována, bylo 

by třeba ji zásadním způsobem přepracovat – nikoli pokud jde o obsah, nýbrž pokud jde 

o jeho organizaci. 
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