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 Předložená práce Ondřeje Pěkného je úctyhodný, protože originální myšlenkový 

výkon, v podstatě jádro, jehož rozvinutím by vznikla práce na magisterské úrovni. Její 

největší předností je způsob, jímž k tématu hluku přistupuje, protože ten mu umožňuje 

velmi organicky propojit různé roviny či aspekty „fenoménu“ hluku tak, že se v tomto 

propojování postupně utváří jasně formulovaná teze („hluk“ jako cosi, co lze uchopit 

pouze v dynamice „stávání se hudbou“ a mezi limitami tohoto stávání se). Čtenář by tedy 

očekával, že práce se soustředí (téměř výlučně, jak je to běžné) na vztah hudebního a 

mimohudebního zvukového materiálu, avšak Ondřej Pěkný začíná před tímto rozlišením, 

protože primární je zvuk jako „událost v médiu“, tedy cosi jako „rozrušení média“, 

zvuková událost „povstávání hudby v prostředí“, která však odkazuje k samé „empirické 

tvořivosti života“ v rovině smyslovosti. 

 Ondřej Pěkný se v zásadě opírá o Gillese Deleuze, to jest o jeho „disharmonické“ 

pojetí dynamiky setkání s non-identifikovatelným (neredukovatelným na „stejnost“, 

nesubsumovatelným pod obecná schemata), jehož pramenem je právě smyslovost, která 

v tomto setkání ztrácí oporu v implicitně existujícím dogmatickém obraze myšlení, avšak 

toto filosofické pojetí velmi přesvědčivým způsobem konkretizuje právě pečlivou analýzou 

„hlučné hudby“. Velkou předností jeho práce je, že tato konkretizace vnáší do 

deleuzovského základu nové momenty, ukazuje je z jiného úhlu pohledu: například když 

hluk vykládá jako aktuální hraniční zkušenost, jímž se pozornost obrací k aktualitě 

„překračování“, což vyžaduje nějakou reakci, protože to je velmi přesné právě ve vztahu 

k deleuzovskému pojetí znaku. Znak je tedy možné chápat rovněž jako „hlučné setkání“, 

aniž by o mělo znamenat nějakou metaforu (stejně jako v případě hlučnosti Schittersovy 

Merzbau, o které je v práci řeč v souvislosti s tvorbou Merzbowa). Jak je patrné, práce 

chápe problém zvuku komplexněji, a třebaže zcela samozřejmě cituje Vareseho, Johna 

Cage a jiné, nesvazuje se výkladem toho, jak „hluk“ vstupuje do hudby v reakci na 

abstraktní tonální systém. Tuto rovinu překračuje již jeho exkurs k Michelu Serresovi a 

jeho pojetí „parasita“, jímž se přehodnocuje smysl teze o „komunikačním šumu“: noise je 

nejen produktivní, nýbrž je to sama podmínka možnosti „informativnosti“ komunikace. 

Setkání s „nechtěným“ hlukem, který podle běžné představy ruší naše myšlení, se tak 

stává východiskem zásadního přehodnocení, na jehož konci je Serresova paradoxní teze 

o systémech, které jsou funkční, protože nejsou funkční. 

 To vše jsou různé dílčí (vždy však přesné) analýzy, které z různých konců ukazují 

k ústřednímu bodu: zvuk jako materiální imprese je aktualizací jiné diference, než je ta, 

která je podmínkou identifikace případu na základě shod a rozdílů vzhledem k modelu, 

vzoru či pojmu, je to analogon problému, jenž si vynucuje hledání nějakého nového 

řešení, překračující hranice myšlení. „Disharmonie“ je klíčový pojem, vlastně i proto, že 

má své místo jak v uvažování o zvuku, tak v uvažování o myšlení (vlastně je to slovo 

odkazující k „empirické tvořivosti života“. Chceme-li chápat „smysl“ „hluku“, pak jej nelze 

nalézt skrze statické struktury, nýbrž jen tehdy, sledujeme-li „povstávání hudby 

v prostředí“, tj. jako „stávání se hudbou“. 

 Jak řečeno, práce Ondřeje Pěkného je velmi promyšlená, její struktura slouží 

přehlednosti argumentace, která je velmi pečlivá a poučená. A je to práce inspirující: 

velmi zajímavé by bylo sledovat a/ jak koncepce „hluku“ ve smyslu noise ovlivnila 

například rané práce U. Eca o „otevřené struktuře“; a b/ do jaké míry se například u Lévi-

Strausse mění pojetí struktury v okamžiku, kdy začne „komponovat“ své texty po 

způsobu hudební kompozice. Avšak takových možných návazností by se v textu našla 

celá řada (užití „hluku“ v literární tvorbě, například popisy různých zvuků u Virginie 

Woolfové by mohly připomenout cosi jako cageovskou „inherentní hudebnost světa“, a 

vůbec obraz vlny a vlnění, který propojuje různá „vědomí“ atd.). 

 Vzhledem k řečenému navrhuji práci hodnotit jako výbornou a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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