
Oponentský posudok na dizertačnú prácu Mgr. Terezy Slukové Deleuze 

a komunikace. Možnosti rhizomu jako modelu umělecké komunikace 

 

Mgr. Tereza Sluková sa vo svojej dizertačnej práci s názvom Deleuze a komunikace. Možnosti 

rhizomu jako modelu umělecké komunikace pokúsila o analýzu a hodnotenie názorov Gillesa 

Deleuza na problém umeleckej komunikácie. Treba povedať, že vybrala si skutočne 

komplikovaný problém, pretože Deleuze odmieta považovať umelecké dielo za prostriedok 

komunikácie medzi tvorcom a adresátom. Presnejšie povedané odmieta, podobne ako aj 

napr. Jacques Derrida, chápať komunikáciu ako niečo, čo predpokladá hotový kód, ktorý 

predchádza komunikáciu a ktorý si účastníci musia osvojiť pred aktom komunikácie, navyše 

ho nesmú meniť počas procesu komunikácie, pretože každá zmena kódu by zákonite viedla 

k rastu informačného šumu a sťažila by zrozumiteľnosť komunikovanej správy. Takýto model 

komunikácie je pre Deleuza jednoducho neprijateľný, pretože jeho primárne nezaujíma akt 

komunikácie, ale akt označovania. Deleuze nenadväzuje na saussurovskú tradíciu semiológie, 

skôr využíva podnety vychádzajúce zo semiotického učenia Charlesa Sandersa Peircea, čo 

potvrdzujú viaceré jeho práce, predovšetkým však dve knihy venované klasifikácii filmových 

obrazov a znakov, ktoré tieto obrazy reprezentujú.  

Mgr. Tereza Sluková hneď v úvode dizertačnej práce pripomína, že Deleuze preferuje 

moment tvorby nad momentom komunikácie, podľa neho komunikácie máme až príliš veľa 

a tvorba nám chýba, pričom byť tvorivý nie je iba výsada umenia, ale aj filozofie a vedy, 

dokonca tvorba je prítomná aj v športe a iných oblastiach kultúry. Samozrejme, nie každý 

umelec, filozof, vedec alebo športovec musí byť tvorivý. Tí, ktorí sa usilujú komunikovať 

s adresátmi v mene jasnosti posolstva údajne zrozumiteľným jazykom tvorivý nie sú, pretože 

nie sú ochotní sa ponoriť do chaosu a priniesť z neho novú správu, odlišnú od 

predchádzajúcich správ. Tvorivosť v umení znamená podriadiť komunikáciu tvorbe, 

akceptovať rhizomatické usporiadania umeleckých textov, umožňujúce pluralitné, alebo 

multiplicitné, „dekódovanie“. Ak si pozorne všimneme tie pasáže Deleuzových, poprípade 

Deleuzových a Gauattariho textov, kde sa píše o umení, zistíme, že si za príklady zámerne 

vyberajú tých autorov, ktorých diela kladú divákom, čitateľom, poslucháčom veľký odpor, 

ako napr. James Joyce,  William Burroughs, John Cage, William J. M. Turner, Simon Hantai, 

Alain Robbe-Grillet a iní. Mgr. Tereza Sluková si správne uvedomila, že títo autori porušovali 

dobovo platné estetické normy, kódy, pravidlá či konvencie, teraz nie je podstatné, ako ich 

označíme, predovšetkým preto, že sa pokúsili vytvoriť iné obrazy percepty a obrazy afekty, 

pokúsili sa vniesť do hry nielen pravidlá, ale aj ich porušenie a nezriedka sa spoliehali na 

náhodu.  

Logika úvah v dizertačnej práci začína Deleuzovým vymedzením umenia. Je to dôležité preto, 

lebo tento mysliteľ nemal záľubu vo formulácií prísnych definícií, skôr sa spoliehal na 

filozofické a vedecké metafory. Bol hlboko presvedčený, že ak tvorba má byť tvorbou, 

zákonite musí rozrušovať zaužívané schémy či vžité definície, a tento postoj jasne vyjadruje 

pojem-nepojem „rhizoma“. Napriek tomu sa predsa len dá vymedziť, ako Deleuze sám, alebo 

s Guattarim chápu umenie, čo je dôležité pre pochopenie toho, prečo odmietali 



komunikácia, resp. odmietali dobovo platné modely komunikácie. Od umenia sa Mgr. Tereza 

Sluková dostáva k vymedzeniu tých pojmov, ktoré priamo alebo sprostredkovane súvisia 

s umením. Aby bolo jasné čím sa Deleuzovo, poprípade Deleuzovo a Guattariho chápanie 

umenia a nepriamo aj umeleckej komunikácie odlišuje od iných modelov, autorka práce 

uvádza názory tých mysliteľov, ktoré tvoria akési kontrastné pozadie, zvýrazňujúce 

originalitu Deleuzovho, resp. Deleuzovho a Guattariho názorov na umenie, komunikáciu, 

percepty a afekty, rhizomy, multiplicity, skrátka všetkého, čo pomáha pochopiť špecifiku 

filozofického myslenia týchto dvoch originálnych mysliteľov.  

Mgr. Tereza Sluková sa však nepokúsila predstaviť myslenie o umení a komunikácii týchto 

dvoch mysliteľov ako solitérov, ktorých názory nerezonujú s názormi iných mysliteľov, ale 

zároveň sa pokúsila upozorniť na fakt, že ich názory v mnohom rezonujú s názormi Jeana-

Françoisa Lyotarda alebo Jacquesa Derridu.  

Dizertačná práca Mgr. Terezy Slukovej Deleuze a komunikace. Možnosti rhizomu jako modelu 

umělecké komunikace dokazuje, že autorka pozorne preštudovala Deleuzove, Deluzove 

a Guattariho texty, pokúsila sa z nich extrahovať to, čo je dôležité pre pochopenie umenia 

a problému umeleckej komunikácie, čo treba pozitívne oceniť. Pokúsila sa vytvoriť aj 

kontext, ktorý môže slúžiť ako kontrastné pozadie alebo ako kontext umožňujúci detailnejšie 

porozumieť tomu, o čo sa títo dvaja myslitelia pokúsili svojimi textami artikulovať. Čo sa týka 

Lyotarda a Derrida, mám k nim iba dve poznámky. Prvá sa týka Lyotarda, škoda, že autorka 

nevyžila jeho koncepciu diskurzných žánrov, predovšetkým úvahy o tom, ako vznikajú 

niektoré diskurzné žánre aj na základe ťahov proti pravidlám, pričom porušenia pravidiel má 

za cieľ ponúknuť iný pohľad na známe veci či procesy. A v prípade Derridu by možno bolo 

vhodné viac sa zaoberať jeho neologizmom „differance“, pretože ten v určitých aspektoch 

súznie s pojmom „rhizoma“.  

Dizertačná práca Mgr. Terezy Slukovej Deleuze a komunikace. Možnosti rhizomu jako modelu 

umělecké komunikace je napísaná prehľadným jazykom, autorka dodržiava zásady vedeckej 

etiky. A keď zoberiem do úvahy moje predchádzajúce tvrdenia, tak navrhujem, aby bola 

prijatá na obhajobu a po úspešnej obhajobe bol Mgr. Tereze Slukovej priznaný titul 

philosophiae doctor (Ph.D.) 

 

 

V Bratislave 21. 10. 2021     prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.  

    


