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Tématem práce Jinakost a identita je proces individuace, který ve svých dílech 

i v rámci své spolupráce s Félixem Guattarim vykresluje Gilles Deleuze. Proces individuace 

jakožto proces tvůrčí diferenciace je tu vymezován vůči pojmu identity, přičemž autorka 

sleduje, jakým způsobem se Deleuze, resp. Deleuze s Guatarim ve svém myšlení dostávají 

mimo princip identity, aby ho pak, jakoby z vnějšku, kriticky analyzovali. Kristýna Žáčková 

vychází z důkladné a poctivé četby primární i sekundární literatury, což jí umožňuje 

přesvědčivým způsobem rekonstruovat souvislost procesu individuace s pojmy touhy, linie 

úniku či stávání se, a propojit tak Deleuzovo filosofické dílo s pozdějšími výsledky jeho 

spolupráce s Guattarim. Tato souvislost je zvláště dobře patrná na vztahu mezi procesem 

individuace a procesem stávání-se-ženou. 

Metodologická část práce ovšem není cílem sama o sobě, ale slouží jako klíč 

otevírající pole zkoumání, o které se Kristýna Žáčková primárně zajímá. Tímto polem je

genderová problematika a feministické konstrukce sexuální identity, které autorka konfrontuje 

s deleuzovskými a deleuzo-guattariovskými myšlenkovými podněty. Nejde jí přitom 

o podporu či zavržení určité myšlenkové koncepce, ale spíše o kritické zkoumání, které 

ohledává jak vnitřní motivaci, tak vnější limity porovnávaných koncepcí. V tomto směru je 

nejvíce přínosná konfrontace schizoanalytického rozboru a rozkladu sexuální identity 

s pojetím osobní a sexuální identity, které vypracovala Judith Butler. V širší perspektivě si 

pak autorka všímá způsobu, jakým se feministická kritika vyrovnává s deleuzo-

guattariovským pojmem stávání-se-ženou. Když komentuje myslitelské příspěvky Elizabeth 

Grosz, Rosi Braidotti nebo Mary Beth Mader, jde jí o to zjistit, zda a jakým způsobem může 

být pojem stávání-se-ženou inspirativní pro současný feminismus.

V zásadě se dá říci, že práce Kristýny Žáčkové různými způsoby směřuje 

k problematice resentimentu, resp. k hledání možností jednání a myšlení bez resentimentu. 

Lze dělat feminismus bez resentimentu? Lze v oblasti generové problematiky jednat a myslet 

bez zátěže nietzscheovsky definovaného resentimentu? Nejde přitom jen o resentiment v jeho 



primární poloze, jež ke své existenci potřebuje figuru nepřítele, ale také, či mnohem spíše 

o sekundární, zvnitřnělou podobu resentimentu, v níž se resentiment obrací zpět k myslícímu, 

cítícímu a jednajícímu subjektu. Překonání takovéto podoby resentimentu předpokládá 

nalezení způsobů, jak jednat a myslet bez zátěže subjektivity a paměti. Kristýna Žáčková

ukazuje možnosti, které v tomto směru odkrývá Deleuzovo a Guattariho myšlení, ale také 

chápe motivaci, která feministické autorky a aktivistky vede ke snaze o definování určité

elementární identity. Politicky orientované myšlení a jednání se totiž musí opírat o tak či onak 

vymezenou identitu, bez níž není možné něco takového, jako je politická a sociální 

zodpovědnost. Spolu s Kristýnou Žáčkovou se tak ocitáme na hranici mezi sférou politické 

zodpovědnosti, jež musí chtě nechtě přijímat určité svazující představy, a sférou kreativní 

nezodpovědnosti, jež s sebou ovšem nese také nezanedbatelná rizika. Autorka si je tohoto 

dilematu velice dobře vědoma, což její práci dodává potřebnou vyváženost a přesvědčivost.

Pokud bych měl v souvislosti s prací Jinakost a identita vznést nějakou otázku, 

poukázal bych na str. 96 textu, kde autorka tvrdí, že filosofie Deleuze a Guattariho 

„neobsahuje princip negace“. Je však otázkou, zda je něco takového jako myšlení bez negace 

a záporu v přísném slova smyslu možné. Úskalí snahy zbavit se negace a záporu je u Deleuze 

a Guattariho dobře vidět třeba na způsobu, jakým v Tisíci plošinách tematizují tzv. tělo bez 

orgánů, které sestává z cirkulujících a pulsujících intenzit, přestože střídání těchto intenzit se 

nemůže obejít bez nulového stupně intenzity. Aby proudění intenzit bylo vůbec 

zaznamenatelé, potřebují Deleuze s Guattarim nulový stupeň intenzity, vůči němuž se 

všechny ostatní intenzity pozitivně odstiňují. Není potom jejich odmítání principu negace 

jenom sebe-propagací, která selhává tváří v tvář realitě myšlení a toho, co je myslitelné? Není 

dovolávání se nulového stupně intenzity sofismatem, kterým se myšlení snaží vykroutit se ze 

svých vlastních limitů? Není nulový stupeň intenzity, na jehož pozadí se odehrává hra 

měnících se intenzit, jen pokusem obejít základní logiku myšlení, kterou moderní informační 

věda vyjadřuje formulkou 0-1, byť by tato logika byla modulována na 0-1-2-3, atd.? Zdá se 

totiž, jako by se myšlení zbavené základní možnosti referovat k nule či jiné formě negace a 

záporu ocitalo ve sféře naprosté arbitrérnosti. Tato námitka se samozřejmě netýká ani tak 

práce Kristýny Žáčkové, jako spíše samotného Deleuze a Guattariho. 

Pokud jde o práci Jinakost a identita, její kvalitu nehodlám ani v nejmenším 

zpochybňovat. Autorka píše jasně a artikulovaně o problémech, které jsou všechno jen ne 

jednoduché. Když ukazuje Deleuzovo a Guattariho myšlení v jeho vnitřních i vnějších 

souvislostech, vyjadřuje se samostatně a obejde se bez parafrázování či nekritického 

přejímání prefabrikovaných myšlenek, což je neklamnou známkou samostatného myšlení. Její



práce je originálním a inspirativním příspěvkem k dané problematice, a pokud jde o kritické 

zkoumání Deleuzova a Guattariho přínosu pro feministické myšlení, je v českém 

akademickém milieu prací průkopnickou. Ze všech těchto důvodů hodnotím práci jako 

výbornou. 
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