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Předložené diplomové práci se nedá upřít mimořádné zaujetí pro téma. Toto zaujetí se 
projevilo i v prostudování značného množství titulů nesnadné odborné literatury. Domnívám 
se dokonce, že autor práce tématům zpracovávaným v těchto titulech dobře rozumí. Toto 
porozumění se však ve formulacích diplomové práce poněkud vytrácí, a to zejména vinou 
málo kritického pohledu autora na vlastní formulace. Z důvodu této nekritičnosti v sobě text 

obsahuje řadu nejasností, řadu sporných a v posledku neudržitelných tvrzení. 

Transduktivní dění je určeno jako dění, v kterém postupně dochází k proměně singulárního na 
individuální (s. 7). Za základě takového vymezení, převzatého od Gilberta Simondona, 
přistupuje kolega Novák k úvahám Gillese Deleuze a Félixe Gauttariho o stávání se, o 
deteritorializaci v uměleckém díle, o smyslovosti a chaosmozi a o tělesnosti a malířství.  

Nechám nyní stranou řadu drobnějších nedostatků, které se dají v textu diplomové práci 
vyhledat, a soustředím se na nejasnosti, které významně ovlivňují vyznění celku práce.  

V diplomové práce se dá sledovat pokus o kombinaci poststrukturalistických s jakousi vágně 
naznačenou ontologickou koncepcí. Už od začátku se hovoří o „bytí“, o „ontologii“, či 

dokonce o „stávání se bytím“ (s. 7). Právě vzhledem k poststrukturalistickému zakotvení 
diplomové práce je však ontologická pozice autora krajně nejasná. Odkazují jeho formulace 
na nějakou koncepci z dějin filozofie? Proč je kategorie bytí vlastně v textu využita? Jaký je 
přesně vztah této kategorie k dalšímu úvahám naznačeným v textu? Má co do činění 

s tématem vztahu „látky“ a „formy“, o kterém se v práci uvažuje (s. 7)? Nebo má spíš blízko 

k úvahám o „podmínkách zkušenosti“ (s. 7), o který se v práci hovoří také? 

Také každá z kapitol v sobě nese nějaký významný terminologický a zároveň konceptuální 

problém. V první kapitole se jedná o pojetí „absolutní deteritorializace“ (s. 11). Je 
v uměleckém díle deteritorializace skutečně absolutní? Nepřináší umělecké dílo vždy 

uspořádání, kterým je absolutní deteritorializace relativizována? To, že absolutní 

deteritorializace je předpokladem umělecké tvorby, a nikoli součástí jejího výsledku je 
v diplomové práci několikrát naznačeno. Samotný kolega ostatně Novák hovoří o 
„nestratifikovaném“ dění a zároveň o „rozvrstvení do vztahů obsahu a výrazu“ v uměleckém 

díle (s. 16). V druhé kapitole představuje z mého hlediska problematický moment pojetí 
vztahu subjektu a objektu k uměleckému dílu. Co může znamenat v přísném smyslu 
„objektivní“ a „subjektivní aspekt“ malířství (s. 25)? Vždyť kolega Novák zároveň 

vyzdvihuje Deleuzeho a Gauttariho odmítnutí percepce a afekce jako relevantních způsobů 

zkušenosti subjektu s uměleckým dílem a souhlasí také s odmítnutím předmětného charakteru 
toho, co dílo nabízí. V diplomové práci se ostatně také výslovně hovoří o „nerozlišitelnosti 
pólů subjektivně-objektivního schématu“ (s. 30). Ve třetí kapitole se jako problematické jeví 
pojetí role „transduktivu“ v historickém vývoji malířství. Co přesně znamená to, že 

„transduktiv začíná a končí v historii, ale někde uprostřed ji opouští“ (s. 48), jestliže je 
transduktiv zároveň „součástí uměleckohistorického dění“, které „předchází“ a které „určuje“ 
(s. 48–49). Tyto vztahy bylo zapotřebí důkladně vyjasnit. 



Nechci tvrdit, že výše zmíněné problémy nemají adekvátní řešení, kterého by kolega Novák 
nebyl schopen dosáhnout, a dokonce nechci tvrdit, že toto řešení není v samotné diplomové 
práci naznačeno. Upozorňuji však na to, že zmíněným problémům není věnována dostatečná 

pozornost, že formulace autora jsou ve vztahu k nim příliš mnohoznačné, tedy takové, že ve 
skutečnosti nabízejí několik možných výkladů. Až příliš snadno kolega Novák zachází 
s termíny, které v jeho textu hrají klíčovou roli. Výsledkem je určitá neuchopitelnost řady 

dimenzí jeho úvah. To samozřejmě bohužel značně snižuje úroveň celé diplomové práce. 

Přes uvedené výhrady však doporučuji diplomovou práci k obhajobě a jsem ochoten 
přijmout její hodnocení stupněm dobře, jestliže se v průběhu obhajoby prokáže, že její autor 
je schopen ke zmíněným terminologickým a konceptuálním problémům přistoupit pozorněji.  

 

V Praze, dne 5. 9. 2019 

 

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 


