
Zápis 
 
Z obhajoby disertační práce paní Mgr. Jany Žilové konané dne 14. května 2015. 
 
Téma práce „Figural Thinking: Theory and Practice“ 
 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Předseda komise doc. PhDr. Ivan Klimeš zahájil obhajobu a požádal školitele doc. 
Mgr. Josefa Fulku, Ph.D., aby představil kandidátku a seznámil komisi s její 
disertační prací. 
 
Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: do 
celého výzkumu vstupovala jako estetik a původně se chtěla zaměřit na 
historicko-metodologický výzkum. Pozdější dlouhodobý studijní pobyt v Paříži ji 
ve výzkumu velmi výrazně ovlivnil a posunul, neboť tam začala intenzivně 
konzultovat teorie a zabývat se samotným zdrojem figurálna. Jean-Francois 
Lyotard byl pro ni naprosto zásadní a inspirativní, jeho přemýšlení integrovalo 
obraz a text, nezabýval se jen písmem, ale i vepisováním. Podle jejího názoru je 
její práce argumentativně ucelená, část práce byla publikována v knize 
prestižního nakladatelství Routledge (část o Murnauovi). Ve své práci se snažila 
reflektovat teorie figurace 70. a 80. let dvacátého století a ty doplnit o něco nové. 
Napojila se na teorii počitků G. Deleuze, objevila metastabilitu, která velmi 
ovlivnila směřování její práce, především pak Deuleuzův diagram, čímž se 
posunula až k Simondonovi. Zabývala se otázkou vývoje obrazu a obrazovosti. U 
Lyotardovy ACINEMA se kruh myšlení opět uzavírá.  
 
Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 
 
Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. uvedla, že ji v předložené práci chyběl právě 
tento úvod, který nyní kandidátka přednesla. Předložená práce je čistě 
teoretická, v mnohých směrech je výjimečná, ale z mnoha věcí neobhajitelná. 
Práce tohoto typu si žádá přesné zformulování základních myšlenek, jejich 
syntetizování, a ne zamotání se do problémů. Práce je v úvodní části zcela 
dekoncentrovaná, otázky jsou položeny vágně, velmi rozptýleně a zmateně. 
Představení problému je chaotické a nesoustavné. Čtenář musí být podle jejího 
názoru velmi dobře seznámen s teorií, aby tomu rozuměl. Argumenty se v práci 
jen na sebe vrství a nejsou logické ve svých návaznostech, jakkoliv jsou 
inspirativní. Část o Murnauovi je jednoznačně nejlepší, což kandidátka osvětlila 
ve svém úvodním slově. Autorka až obsesivně vrství jednotlivé výklady, až se 
mezi nimiž ztrácí hranice, kdy nejde poznat co je citace, co parafráze a co vlastní 
výklad. Tohle se projevuje ve zcela chaotickém způsobu citování. 
Nejproblematičtější je zacházení s výroky Sigmunda Freuda, přičemž z povahy 
tématu se jedná o ústřední teorii doktorské práce. Autorka Freudovy výroky 
cituje z invalidních bibliografických záznamů, či ho sama překládá nebo to tak 
vypadá, přitom nereflektuje a nedrží se pojmosloví daného jazyka. Jakkoliv se to 
autorce může zdát nepodstatné, bibliografická a citační řádnost, úcta k prací 
předchůdců, patří k vědecké kompetenci. Velmi špatná práce s citacemi a 
bibliografií znesnadňují pohyb v již tak problematickém terénu. Práce není 



stránkována, je pozoruhodně nepořádně vytištěna, seznam literatury je ve 
stejném stavu jako celá práce – neujasněná, s chybami. Pokud by se práci dostal 
výraznější strukturovaný řád, byla by inspirativnější a mohla by dosáhnout 
svého cíle – být skutečným přínosem k myšlení o filmu, vizualitě a zároveň by 
dokázala přesvědčit  o nutnosti takového pohledu, jež se jeví jako inspirativní a 
efektivní. Práci v takovém stavu by byla škoda odevzdat a tímto způsobem ji 
publikovat, neboť její potenciál je veliký. Výtky směřují k formálním otázkám, jež 
implikují nedostatek rozvahy a odstupu k práci. Práci je třeba významně 
revidovat, pomohla by ji promyšlená strukturace jednotlivých kapitol, 
navrhovala by větší členění do subkapitol, na počátku by mělo být mnohem 
zřetelnější vymezení problému, aby se závěr neutopil v opakování téhož a byl 
skutečně shrnujícím, precizujícím výkladem.  Závěrem doc. Heczková pokládá 
otázku, proč autorka nepracovala s českými zdroji. 
 
Druhý oponent prof. Miroslav Petříček přečetl závěry svého oponentského 
posudku. Velmi oceňuje téma práce, které je do jisté míry objev, jak odkazem 
k ranému Lyotardovi, tak i tím, co se z toho dá vytěžit. Zajímalo by ho, zda 
diskurz figura má ještě nějakou relevanci v tom, co malovat. Kandidátka 
inspirována Lyotardovým spisem provádí velmi pozoruhodný výzkum 
figurativna. Práce má obrovský význam nejen pro teorii filmu a reflexi filmového 
umění. Figurální myšlení otevírá a umožňuje originální přístup k chápání obrazu, 
k možnostem obrazu. Tímto způsobem by se daly obohatit i teorie recepce, 
neboť účast vnímatele na březích vědomí a nevědomí je v práci velmi pěkně 
vidět. Jedná se o velmi originální práci s mimořádně náročnými texty. 
Samozřejmě má k práci i výhrady, práci chybí pevnější struktura, což má za 
následek, že není možné zaujmout reflexivní odstup od toho, co je v práci 
prezentováno. Často mu to připomínalo antologii fragmentů nejrůznějších textů. 
Ale i nadprůměrně vzdělaný čtenář má problém se v textu zorientovat, co je 
citace, co parafráze. Práci doporučuje k obhajobě, ale zároveň by doporučil její 
zásadní přepracování. 
. 
Kandidátka Mgr. Jana Žilová odpovídá na posudky oponentů: 
Uvádí, že je z práce zřejmě patrná absence systematického metodologického 
vedení, na poslední chvíli změnila školitele, ale byla natolik fascinovaná a 
zapálená pro svůj akademický výzkum, že pro to udělala maximum. Předkládaná 
práce je samostatným výtvorem. 
 
PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. se chce vyjádřit k otázce změny školitele. 
V okamžiku, kdy se práce dostala do takové fáze, kdy už jako školitelka nebyla 
dostatečně vzdělaným čtenářem, aby se dokázala ve změti filozofických postojů, i 
při své drobné znalosti některých zdrojů, orientovat, doporučila kandidátce jako 
školitele filozofa, který by proud myšlení dokázal uhlídat. Práce se podle ní 
výrazně posunula, v předchozích předkládaných pracovních verzích byl chaos 
ještě větší.  
 
Mgr. Žilová: Pokud má být člověk inovativní, tak dílo vzniká z chaosu. Na druhou 
stranu jí samotné jsou koncepty jasné, ví jak fungují, ale uvědomuje si, že 
košatost myšlení se může zdát chaotická. Nicméně ona tam vidí jasné souvislosti.  
 



Prof. Petříček podotýká, že objev sice vzniká z chaosu, ale skutečný objev je to až 
tehdy, když chaos opustíme. Dokud to neřeknete, dokud to nedokážete 
strukturovat, tak si jen myslíte, že jste něco objevila. To, čemu říkáte objev je, že 
máte v hlavě spoustu věcí, které spolu souvisí, ale to není objev. Práce 
kandidátky není objev, ale všichni se ho snažili tam najít, protože tam je 
potencialita objevu. Ale v aktuálním stavu práce to objev není. Kandidátka musí 
práci do jisté míry udělat znovu, musí chaosu dát smysl. 
 
Mgr. Jana Žilová pokračuje v reakci na posudky oponentů: na posudku doc. 
Hezckové, ji přijde pozoruhodné, že v první kapitole visí souvislosti mezi 
Artaudem a afektem. Toto téma by se dalo rozpracovat do další kapitoly, ale bylo 
již mimo základní linku práce. Ačkoliv se zabývala divadlem Petera Brooka a 
hereckou tvorbou, zajímalo ji tělo, i odkazy Lyotarda k divadlu Nó. Hlavní téma 
tak nechtěla dále vrstvit. Co se týká Freuda, když hledala článek o negaci, tak ho 
v knihovnách našla jen v němčině a francouzštině, ale vzhledem ke svým 
jazykovým znalostem dala přednost němčině. Ne vždy se totiž dostala 
k anglickým textům.  
 
Doc. Heczková: Bylo by dobré, kdybyste toto v práci zmínila, protože tohle 
přesně je ten moment, který mluví o vaší schopnosti vidět rozdíly, že jste si 
vědomá, že pracujete v různých jazykových  rovinách, které generují různé typy 
odpovědí.  Z její strany tak nejde o hnidopišskou poznámku, všichni filozofové 
pracují s jazykem, vracejí se k etymologii, řeší, jaké jsou vztahy mezi angličtinou, 
francouzštinou, němčinou, a tam se nám zjevují závažné odpovědi na to, co 
hledáme.   
 
Mgr. Žilová: Dala přednost Freudovu původnímu textu, jeho jazyku, protože si 
uvědomovala velké rozdíly, i to, že v různých jazycích se generují různé teorie. 
Francouzská „freudovská“ teorie je jiná než ta anglofonní. Co se týká pádné 
otázky ohledně českých zdrojů – ve svém předcházejícím výzkumu se dost 
věnovala českým zdrojům, což potvrdí i prof. Zuska. A částečně je to i odpověď 
prof. Petříčkovi na jeho otázku ohledně percepční estetiky. Ve své diplomové 
práci pracovala se specifičností percepce v žánru sci-fi, a z části i tam rozebírala 
české myšlení.  Za to, že české zdroje v předkládané práci nezmiňuje, může 
možná zlom, kdy přešla ze slovenštiny do angličtiny. Určitě by se v kontextu 
práce daly uvést české zdroje. S radostí čte díla prof. Petříčka i prof. Zusky, šla by 
propojit s jejím aktuálním výzkumem. Napadá ji Mukařovský i Jankovičova teorie 
Dílo jako dění smyslu. Zároveň by ji to zkomplikovalo historické rozčlenění.  
 
Doc. Hezcková neměla na mysli Jankoviče, proč ale nezmínila např. práci Doc. 
Fulky? 
 
Doc. Fulka říká, že zakazuje svým studentům používat jeho texty. 
 
Doc Hezcková uvádí, že neměla na mysli ani tak pražský strukturalismus a 
Mukařovského ani české recepční studia, ale spíše např. práci Marie Langerové 
Čáry, což je pozoruhodná lyotardovská interpretace, specifické využití 
Lyotardových teorií v českém prostoru, které jdou paralelně s uvažováním 



kandidátky. Ukazují podobné potenciality tohoto myšlení při výkladu různých 
typů umění, zvláště vizuálního.  
 
Prof. Zuska: Ve vztahu k recepci – Lyotard má poměrně obsáhlou studii, kde 
mluví o subjektu ve vztahu k zrodu. To je dost relevantní tématu. To vám uniklo, 
nebo jste to odložila.  
 
Mgr. Žilová: Text ze souboru Anamnéza pravděpodobně četla, ale nepoužila jej. 
 
Prof. Zuska: naráží na to kvůli metastabilní stádiu, což ho zarazilo, neboť je to 
pojem z fyziky, přeneseně sem je to metafora. Metastabilní fáze se týká chování 
kontaktu fotonu s elektronem. 
 
Prof. Petříček: V práci kandidátky je ale zmíněný Simondon a tam to hraje 
mimořádně důležitou roli, protože Simondon řekne že, individuace se vždycky 
začala chápat od konce a je to vlastně proces. 
 
Mgr. Žilová si je vědoma formálních nedostatků práce. Ví, že se se může zdát, že 
se jedná o labyrint argumentů, že tam jsou limity úniku a že tam není reflexivní 
prostor. Nicméně se domnívá, že práce je argumentativně ucelená, navíc 
v součinnosti textů od ACINEMA přes figurálno, přes metastabilní prostředí až 
k diagramu, a že i jednotlivé příklady ozřejmují navrstvení argumentů. 
Navrstvením více konceptů naráz tak svým způsobem vedla dialog sama se 
sebou. Je si vědoma, že by bylo na místě určité dovysvětlení, což by do případné 
publikace doplnila. Obou posudků se velmi cení proto, že napříč formálním 
výhradám jsou povzbudivé a vidí práci už jako publikaci. Nepsala práci 
s formálním zanícením jako publikaci. Pro potenciální publikaci by integrovala 
úplně jiné uspořádání, i obohatila text o něco jiného, a text by se pokusila více 
otevřít. Tuto práci ale vnímá jako čistě akademický výzkum. Poslední kapitolu 
přednášela téměř slovo po slově studentům na Sorbonne Nouvelle, a ti tomu 
rozuměli a patřičně reagovali. Napříč tomu, že je teorie je do sebe zahleděná, tak 
komunikuje. V obou posudcích jsou předmětné výhrady, oceňuje tento feedback 
a výhrady bere na vědomí. Nicméně doufá, že je práce obhajitelná i v této 
podobě. Formální nekoordinovanost práci určitě škodí, ale snad ji nebrzdí.  
 
Doc, Heczková: Nejsou to jen formální otázky, ale velmi závažné otázky, jde přece 
o to, jak se dá prezentovat teorie, jak ji musíme prezentovat, aby to byla teorie, 
aby byla něčím inspirativním a ukazovala jiný způsob myšlení, dívání se. Jediné, 
co může naše práce poskytnout, jsou jiné úhly pohledu, de-automatizace myšlení. 
 
Předseda komise doc. Klimeš formálně zahajuje diskuzi, která ale již probíhá. 
 
Prof. Zuska podotýká, že i když je práce nasazena na francouzské prostředí, že by 
ji neškodila udělat sondu do minulosti francouzského myšlení, kde se vynoří 
Francastel a ještě před ním nedoceněný velikán Fousillon. Při finální strukturaci 
práce před publikací by jistě historická či historizující sonda neuškodila, spíše 
naopak.  
 



Mgr. Žilová: uvádí, že s Francastelem pracovala, když práci vedla ještě Dr. 
Hanáková, ale později od něj záměrně upustila. Případná publikace by měla mít 
také úvod do figurace. Sama přemýšlela nad jistým typem učebnice, který by 
mapoval figuraci a rozvoj figurálna. Ale to už jsou úvahy nad zcela jiným typem 
publikace. 
 
 
 
 
Vyhlášení výsledku tajného hlasování: počet členů komise 5 – přítomných členů 
5 – 4 kladné hlasy. Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Magda Španihelová 
 
 
 
 
Podpis předsedy komise:   


