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Formulář pro posuzovaní diplomových prací  

  

  

Jméno studenta/ky:    Bc. Vojtěch Volák 

Studijní program:     EKS    

Název diplomové práce:  Stávání se tíhou: Filozofie diference a metalová 

hudba 

Jméno posuzovatele/ky:   

  

  

Martin Švantner, PhD  

Okruhy hodnocení diplomové práce:   

  

A) Formální kritéria  

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Připomínky a komentáře:  

Autor pracuje se zdroji pečlivě a jednotně; velmi oceňuji snahu popasovat se s obtížnými 

jazykem Deleuzovy filosofie; je třeba říci, že na textu je znát, že se někde autor obrací na 

anglické překlady, které mají svoji ediční historii (vztaženou k recepci D. filosofie 

v anglicky mluvících zemích) a tak se v textu nachází několik pojmových nepřesností. Po 

mém soudu, se však přímo netýkají hlavního argumentu a cíli práce a lze je považovat za 

marginální. K tomu viz níže (B). Místy je také v textu znát vliv anglické gramatiky na 

stavbu vět.  

  

B) Struktura práce  

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 7 

Připomínky a komentáře: Text je kompilován v celku přehledně, členění odpovídá hlavním 

idejím. Co by bylo moji výhradou je proporce textu – jelikož jsme s diplomantem často 

konsultovali a text jsem několikrát revidoval, musím prvně velmi ocenit a vyzdvihnout do 

jaké podoby se jej podařilo dopracovat. Druhou věcí je, že autor věnoval dost sil vyrovnání 

se Deleuzovými texty a proporčně je podle mého názoru příliš místa věnováno tématům, 

která jsou pro autorův záměr marginální až redundantní („Deleuzův diferentiál dx“ apod.)  a 

nezbylo tak místo na další Deleuzovy texty, které se výslovně hudbou zabývají. Na druhé 

straně tato témata diplomant plánuje dále sledovat ve svém disertačním výzkumu. 
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C) Rozbor tématu  

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů.  

  

Hodnocení (0-10 bodů): 9 

Hlavním cílem práce je najít proces, jenž dané žánrové typy metalové hudby sdílí. Autor 

vychází z „neesencialistické“ pozice filozofie diference Gillese Deleuze. Text je tak prvně 

(až na výše zmíněné výhrady) obsáhlým a pečlivým komentářem Diference a opakování. 

Jak autor uvádí (s. 40): 

 

„Proto byla tato filozofie zvolena jako výchozí pozice pro zkoumání metalové hudby – 

dovoluje nám hovořit o hlavních konstitučních prvcích metalové hudby, aniž bychom jim 

přisuzovali esenciální funkci, neboť vycházíme právě z toho, že to co bychom nazvali onou 

esencí je v neustálém procesu přetváření a dotváření se, a lze tak zachytit pouze proces, 

kterým tyto prvky dosahují změny.“ 

 

Na tomto „procesualistickém“ základu autor sleduje právě procesuální vnímání idejí jako 

multiplicit a zkoumá důsledky této teoretické pozice pro Deleuzovu koncepci „stávání se“ – 

zde se mi zdá, že se silně nabízí důkladnější rozbor Deleuzovy knihy o Bergsonovi (a s ní 

spojená otázka po obecné metodě), která je v textu však pouze jednou zmíněna. Budiž to 

výzvou pro další zkoumání. 

 

Autor pak dovádí tento rozbor k aplikaci na pojem „tíhy jakožto konstitučně/procesuální 

ideji metalové hudby (s. 24) jakožto specifické (v Deleuzově smyslu) „intenzity“ (s. 32). 

Druhá část textu se mi jeví jako originální a podnětný intelektuální výkon, když metalovou 

hudbu a její žánrové podoby analyzuje právě vzhledem k ideji procesuálního pole, ve 

kterém se hybridizují zvuky, nástroje, těla a ideje. Osobně bych – hloupě řečeno - ještě více 

potlačil historicizující vrstvu textu (á la „metal a jeho vývoj“) ve prospěch té deleuzovské. 

Je třeba dodat, že to se autorovi místy daří a nakonec definuje „tíhu“ jako: 

 

„[…] blok počitků, [jež] je utvořena umělcem, ale její konečné dotvoření se odehrává až v 

posluchači samotném – a záleží čistě na jeho schopnosti inference, zdali dokáže, z jemu 

dostupných perceptů, se stávat společně s afekty tíhou. Slyší-li posluchač metalovou hudbu, 

nebo jakoukoliv jinou hudbu pracující s tíhou, jsou mu představeny bloky počitků, které se 

sestávají z různých perceptů a afektů. Závisí pak na jeho schopnosti jednotlivé percepty a 

afekty kontextualizovat se svojí předchozí poslechovou zkušeností, která je rozhodující pro 

vnímání tíhy, – neboť naše schopnost nepřímo vnímat úroveň, kterou intenzity skrze afekty 

a percepty dosahují a tuto úroveň poměřovat s minulou/právě trvající zkušeností, popřípadě 
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schopnost vnímaní několika navzájem překrývajících se perceptů a afektů jako jednotlivých 

počitků, je hlavní faktor, který rozhoduje, zdali danou skladbu vnímáme jako 

nestrukturovaný hluk, podobající se bílému šumu, nebo jako hustě vrstvené pole 

jednotlivých intenzit, které se navzájem překrývají, schovávají, aby vzápětí některé z nich 

vystoupily nad všechny ostatní, dosáhly hraničních úrovní svého působení a společně s 

námi se staly tíhou.“ 

 

Tato definice vyvolává řadu otázek: první poznámka se týká „konečného utvoření 

v posluchači samém“: pokud autor věnoval tolik času „dekonstrukci“ cogita v předchozích 

pasážích, kdo je to tento ideáltypický posluchač? Je možné o něm uvažovat takovýmto 

způsobem v rámci Deleuzovy perspektivy? Stejně tak umělec, který jistě je tvůrcem 

intenzit a afektů, nicméně – zdá se mi, a autor tak na jiných místech v souhlasu s Deleuzem 

(a Guattarim) uvádí – stejně jako vnímatel není ani prvotním ani konečným elementem 

tvůrčího procesu.  

 

Co se zde myslí „inferencí“ a co „nepřímým vnímáním úrovně“? Bylo by možné chápat 

tedy „posluchačskou zkušenost“ jako formu habitualizace jak ji chápe například Peircova 

sémiotika? (A „nepřímé“ jako „abduktivní“? A analogicky „posluchačskou zkušenost“ jako 

typ cerebrálního habitu?) 

 

  

D) Aspekt originality  

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat a 

navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň.  

  

Hodnocení (0-10 bodů): 9 

Viz výše.  

  

  

  

E) Význam práce  

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.   

  

Hodnocení (0-10 bodů): 9 
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Viz výše. 

  

  

Otázky na obhajobu:   

Viz výše. 

 

  

Součet bodů (0-50 bodů): 43 

Celkové hodnocení (známka)*: Výborně 

  

Hodnotící stupnice:   

50-40 bodů:  1 – výborně  

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře  

24- 15 bodů: 3 – dobře  

14-0 bodů:  4 – nedostatečně  

  

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.   

  

  

  

Datum:     

  

  

........................................ 

podpis     

  


