
Posudek  disertační práce  Jany  Žilové: Figural Thinking: Theory and Practice. 

 

 

Disertační práce Žilové je velmi pozoruhodným pokusem vyrovnat se s 

inspirativním dialogickým myšlením Jeana-Francoise Lyotarda.  

 

Vychází acinematického konceptu tak, jak byl Lyotardem představen v práci z 

roku 1972, která ovšem nebyla ve své době příliš dobře recipována. V nedávné 

době je pro filmovou teorii a kritiku objevována znovu. 

 

Práce je rozdělena do šesti základních kapitol, které postupně rozvíjejí teorii od 

výše zmíněného konceptu přes vysvětlování principu poeticko-obrazové 

transgrese na úhelných kamenech básnického experimentu poezie St. 

Mallarmého a E. E. Cummingse, na základních vizuálních experimentech Francise 

Bacona a Fra Angelica až k filmům. 

 

Doktorandka zkouší čtenáře přivést k pochopení dynamičnosti Lyotardových 

úvah s tím záměrem, aby je využila jako principiální model možné kritického  

napadení příliš narativních výkladů filmu, které fungovaly a fungují jak pro 

tvorbu, tak pro popis určitým možná lze říci debilizujícím způsobem. Lyotardova 

teorie navázala na divadlo krutosti Artura Artauda, v němž afekt, emociální 

brutalita měly sloužit k radikálnímu zatřesení s vnímáním diváka, měly 

odvrhnout vrstvy racionality.  

 

Lyotardovo konceptuální vytrhování  obrazu z toku narativity, zastavování a  

přeznačování přenáší pozornost  zpět k dialogu (jak bychom mohli říci pomocí 

samotného Lyotarda), „rozepři“ obrazu a jeho percepci, k dialogu mezi 

materialitou média a naším vědomím. Filozofie figury posloužila Janě Žilové jako 

analytický produktivní nástroj, který opravdu může změnit náš způsob vnímání 

filmu. 

Disertační práce tedy nesměřuje k jednotlivé analýze filmu, obrazu anebo 

nějakého vizuální media obecně, ale k tomu připravit teoretickou cestu k této 

analýze.  

 

Připomněla mi ironickou, a to víc produktivní přednášku dodnes uznávaného 

romanopisce 20. století, proslaveného svými příběhy, o příběhu a románu. E. M. 

Forster v roce 1926 bez skrupulí prohlásil, že je-li  něco nepřátelského románu, 

tak je to právě příběh. Tímto výrokem začala vlastně cesta moderní naratologie, 

která se vlastě o příběh zajímá jen zcela výjimečně.    

 

Lyotardovo diskurzivní (jakéhosi „hádání“, použijeme-li staré pojmenování 

žánru disputace) myšlení  ve vztahu k filmu přineslo nejprve myšlenky  

„vychýleného“  filmu (acinema) a posléze myšlení figury, jež kontinuálně bortí a 



znovu ustavuje, tak aby nás atakovala neustálá práce diferencí. Dynamika filmu: 

zastavení, pohyb, časové a vizualní trhliny odvádějí od recepce, kterou 

očekáváme, pojmenování k afetivnímu vytržení, k „jouissance“. (Její místo v 

Lyotardově koncepci však bohužel autorka nedostatečně osvětluje.)      

 

Jana Žilová k tomu, aby ukázala možnosti Lyotardova myšlení, musí „nutně“ 

vycházet i z dalších francouzských klíčových postmoderních autorů hlavně Gilla 

Deleuze, Jacqua Derridy, Georga Didi-Humbermanna, díky nimž jsou často 

implictní postupy Lyotrada zřetelnější (často si beroucí za základ svých úvah jiná 

media než filmová) a zároveň snad ještě více plurálnější.  

 

Práce je čistě teoretická svým zacílením a opravdu velkou snahou nalézt 

možnosti zobecnění Lyotardových postupů a využít je pro filmové medium. 

Domnívám se že se jedná doktorskou práci  v mnohém výjimečnou. A proto jsem 

byla při jejím čtení zcela zásadně a nemile překvapena mnoha jevy, které z práce 

dělají práci neobhajitelnou: 

 

1.  

Práce je v úvodní časti zcela dekoncentrovaná. Otázky jsou položeny vágně, 

velmi rozptýleně i zmateně. Představení problému je chaotické a nesoustavné.  

Čtenář/ka podle mého názoru musí být velmi dobře seznámen/a 

s předkládanými teoriemi, aby si vytvořil/a alespoň nějakou možnost čtení a 

rozumění. Čtenářka (tedy v tomto případě oponentka) opravdu skládala 

jednotlivé střípky a hledala logické návaznosti různých interpretačních výkladů 

věnovaných Lyotardově filozofii. Argumenty se na sebe jen vrství a nejsou 

logické ve svých návaznostech, jakkoliv jednotlivě jsou dobré a inspirativní. Části 

věnované obrazům (nikoliv filmovým) a jejich analýzám se někdy opakují a 

variují výklady cizí.  Občas jimi probleskne pozoruhodný postřeh, ale zase 

zapadne. 

 

2.   

S výše řečeným souvisí další problém: autorka až obsesivně vrství různorodé 

výklady, až se mezi nimi  ztrácejí hranice. Mnohdy není jasné, odkud je citace, co 

je parafráze a co vlastní výklad. Myslím, že toto se po formální stránce projevuje 

ve zcela chaotickému způsobu citování. Nepochopitelný se zdá způsob zacházení 

s citacemi z jiných jazyků než z angličtiny a francouzštiny.  Asi  

nejproblematičtější je zacházení s výroky Sigmunda Freuda, i proto že se – 

z povahy tématu – jedná o jednu z ústředních teorií doktorské práce. Uvedu jako 

případ zcela invalidní zápis paperbackového vydání Interpretace snů 

z nakladatelství Pinguin přeložené Jimem A. Underwoodem:  „Freud, Sigmund. 

Interpreting Dreams, Dream-Work. Translated by Underwood 2006.“  Autorka 

také sama překládá z německých vydání S. Freuda (nebo to tak vypadá);  

k vlastním překladům v takovém případě musí být nějaký závažný důvod 



interpretační nebo jde o těžko dostupné zdroje, ale zde se o nic takového 

nejedná. Může se to zdát hnidopišné, ale takto se projevuje velká neúcta k těm, 

kteří se jako překladatelé museli Freudem zabývat a museli vytvořit pojmosloví, 

které se v daném jazyce určitým způsobem užívá a z něj vychází i porozumění 

v dané jazykové oblasti.  

Jakkoliv se to autorce může zdát nepodstatné, bibliografická  a citační řádnost, 

úcta k práci předchůdců  patří  k vědecké kompetenci. Velmi špatná práce 

s citacemi, bibliografií  znesnadňují pohyb v již tak problematickém terénu. Práce 

není stránkována,  je pozoruhodně nepořádně  vytištěna. Seznam literatury je ve 

stejném stavu jako celá práce – je neujasněný, s chybami. Obsah také nemá 

stránkování, což je celkem v logice věci, neměl by kam odkazovat. 

Při tak  precizující práci s jazykem, při tak jemné práci s „diferencemi“  

představovaného vnímání a popisování filmu, je to poněkud smutné a 

nepochopitelné.  

 

3.  

Pokud by práce dostala výraznější strukturovaný řád, byla byl  inspirativnější a 

mohla by dosáhnout svého cíle a být skutečně nějakým úvodem k Lyotardovu 

myšlení o filmu a vizualitě a zároveň by dokázala přesvědčit o nutnosti takového 

pohledu, jež se mi jeví jako inspirativně afektivní.  A filmové médium si jej 

zaslouží.   

 

Práci v takovémto stavu by bylo škoda odevzdat (vlastně ji tak svým způsobem 

publikovat (práce v elektronické podobě pak bude přístupná široké veřejnosti), 

neboť její potenciál je veliký a moje výtky směřují hlavně k formálním otázkám, 

jež ale implikují nedostatek rozvahy a odstupu od práce. Práci je proto třeba 

podle mého názoru významně revidovat.  

 

Práci by napomohla promyšlení strukturace  jednotlivých kapitol, navrhovala 

bych její větší členění do subkapitol. Na počátku by podle mého názoru mělo být 

mnohem zřetelnější vymezení problému, tak aby se závěr neutopil v nových a 

nových opakováních téhož, ale byl skutečně  určitým shrnujícím a precizujícím 

výkladem.  

 

Na závěr bych se doktorandky chtěla zeptat (byť k takovémuto postupu má jistě 

právo) proč vůbec nepracovala s českými zdroji. Mám na mysli práce jejího 

školitele Josefa Fulky, texty Miroslava Petříčka nebo Marie Langerové.  

 

 

Práci v této podobě nedoporučuji k obhajobě. 

 

Libuše Heczková 


