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Předkládaná práce si klade jasný a dobře vymezený cíl: interpretaci jednoho konkrétního Kafkova 
textu, ovšem za pomoci poměrně impozantního souboru náročné teoretické literatury, kterou plným 
právem váháme označit jako „sekundární“: v první řadě jde o Foucaultův esej „Nietzsche, 
genealogie, historie“ a Deleuzovy a Guattariho studie o Nietzschovi a Kafkovi. Jde o východisko, 
které není nijak samozřejmé, jak je velmi přesně reflektováno již v prvních větách celé bakalářské 
práce: proti představě Kafky jakožto myslitele absurdity avant la lettre autorka v deleuzeovských 
intencích staví motiv hledání východiska (tedy jisté aktivity), deteritorializace a unikání: volí tím 
jedno z interpretačních prizmat, které umožňují polemizovat s neoprávněnou představou pasivity 
kafkovských postav (druhou alternativou by bylo zdůrazňování motivu spásy, jako to činí ve svých 
kafkovských studiích např. Klossowski). S tím je spjat další interpretační krok: výklad tématu 
stávání a proměny u Kafky nikoli v intencích metafory či symbolizace, nýbrž doslova a do písmene 
jak motiv metamorfózy. Tento přístup explicitně volí Deleuze a Guattari a na jeho převzetí není nic 
nelegitimního, nicméně zdá se mi trochu neopatrné tvrdit, že „volit doslovný přístup“ znamená 
„zůstat věrný textu“ (str. 6). Interpretovat nějaký literární motiv doslovně nemusí nutně znamenat 
zůstat věrný textu a sama Deleuzova a Guattariho studie o Kafkovi zahrnuje řadu momentů, kdy lze 
o nějaké věrnosti mluvit dost těžko (jakkoli „doslovně“ Kafku interpretují: už jen pro samu 
koncepci „menšinové literatury“ nám Kafka kupříkladu až tak moc textové evidence neposkytuje). 
To však jen na okraj. 
Na základě této prvotní volby je potom zformulována řada často pozoruhodně bystrých a přesných 
postřehů týkajících se samotného Kafkova textu. Zmiňme třeba téma „architektoniky prostoru“ (str. 
6 a 15), stopy a paměti (str. 19), postřeh o nezvyklé funkci zájmen (str. 24, pozn. 63), analýzu 
záhybu (str. 35) a mnoho dalších. Přinejmenším na bakalářské úrovni je nezvyklé pracovat s 
literárním textem takto precizním a inovativním způsobem. Podobně netradiční je například spojení 
Kafkovy „Zprávy“ s deleuzovskou analýzou Nietzscheho (která není právě snadné čtení), nemluvě 
o mimořádně vyzrálém a kultivovaném stylu, zbaveném „studentských“ naivit a formulačních 
neobratností. Po této stránce nelze předkládané práci nic vytknout.  
Vzhledem k celkové vysoké úrovni celé práce snad lze ovšem na „vyšší úrovni“ zformulovat i 
několik otázek. 

1) Ne zcela neproblematické se mi zdá tvrzení v pozn. 114 na str. 42, kde je aplikace 
deleuzovského schématu na Kafku takřka s omluvou prezentována tak, že se „bohužel jedná 
o pouhou interpretaci“, přičemž je doplněn citát z Deleuze, kde se ovšem v návaznosti na 
Nietzscheho tvrdí nikoli to, že interpretace je „pouhá“ interpretace, nýbrž naopak že cokoli, 
co pokládáme za fakt, je „vždy již“ interpretace (což znamená opak). 

2) Když jde o implicitní interpretaci deleuzovského pojmu diference, autorka se občas 
nebezpečně blíží jejímu „empirickému“ pojetí, vůči kterému se Deleuze naopak vymezuje – 
např. „opičák a to, co je mimo něj“ na str. 43. Proč Deleuze klade takový důraz na „vnitřní“ 
diferenci sil (tedy nikoli to, že jsou diferentní „vůči“ něčemu jinému, nýbrž samy vůči sobě) 
a co tato vnitřní diference znamená? Kdyby totiž šlo o diferenci mezi něčím a něčím, 
Deleuzův filosofický program se nebude lišit od klasického empirismu (snad jen kromě 
deleuzovsko-nietzscheovského důrazu na „silovou“ povahu světa a skutečnosti), z kteréžto 
interpretace by myslím on sám příliš šťastný nebyl. 

3) Na str. 45 je sice Deleuze zcela správně parafrázován (primární je diference, až vzhledem k 
ní lze ustavit totožnost), ale není vysvětleno, proč je jeho pojetí výhodné a co přináší oproti 
pojetí klasickému (a jak je vůbec možné; v čem by byl potom Deleuze inovativní řekněme 
oproti Saussurovi atd.). 

To však nic nemění na tom, že práce nejen splňuje, ale jednoznačně přesahuje nároky na tento typ 
práce kladené a že ji hodnotím jako výbornou. 
Praha, 6.3. 2010     Josef Fulka 


