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 Předložená práce se zabývá jak rolí hluku v žité zkušenosti, tak jeho víceznačnou rolí 

v hudbě. Jedná se tedy o zkoumání hluku nezáměrného i záměrného, přičemž autorovým 

hlavním cílem je ukázat nedostatečnost obecné dichotomie, v niž je hluk stavěn proti hudebně 

(harmonicky a melodicky) organizovanému zvuku. Autor zkoumá možnosti jiného přístupu, 

kterou opírá o Deleuzovu kritiku „obrazu myšlení“ v knize Diference a opakování – jádrem 

práce je následné vypracování nebinární „ideje zvuku“ a ověřování její nosnosti na intepretaci 

řady příkladů ze současné experimentální hudby. 

 Úvodní kapitoly práce se věnují vymezení základních pojmů: zvuk, hluk, hudba. Jejich 

postupné upřesňování a diskuse směřují k ústřednímu motivu hluku chápaného situace, v níž 

činíme skrze „zkušenost diference samotné“, jinými slovy zkušenost nepřevoditelnou na již 

dané protiklady (hluk/libozvučnost), jimiž bychom mohli svou zkušenost plně vyložit. Výklad 

hudby na tomto pozadí je pak spíše historický: autor se věnuje genezi i současné situaci velmi 

různých zvukových experimentů v široké škále od futurismu přes Varèse, Cage, Schaeffera až 

po novější tvorbu. Výsledkem je názornější představa o mnohosti způsobů, jimiž se zvuk jako 

hluk vymyká všem schématům, ať tradičně hudebním či nikoli, která lze odvodit ze struktury 

jazyka a předpokládat u nich lingvisticky artikulovatelný význam. Odtud návaznost další 

(čtvrté) kapitoly, věnované otázce komunikace – výchozím textem je zde Michel Serres, 

Parazit, jenž umožňuje popsat odkaz k hlukovému zdroji i v případech primárně jazykové 

zvukové komunikace: sám komunikační kanál nelze ztotožnit s probíhající výměnou toho či 

onoho artikulovaného obsahu. Serrův důraz na jakýsi věčný návrat hluku v samém prostředí 

komunikace dobře doplňuje autorovo vlastní východisko, jakkoli je možné se ptát, do jaké 

míry je celkový Serrův model komunikace jako společného zápasu proti hluku nosný pro 

ústřední téma práce a diferenční pojetí hluku, v němž – pokud dobře chápu – nehraje obraz 

vylučování hluku jako pomyslného třetího žádnou zásadní roli. 

 Zcela klíčovou úlohu má naopak nepochybně pátá kapitola, vycházející z „kritiky 

obrazu myšlení“ jako (historicky opakovaně a různě formulované) syntetické jednoty. Značná 

pozornost je věnována ujasnění Deleuzem shrnutých „postulátů obrazu myšlení“ i vůči nim 

mimoběžnému „hlučnému setkání“, které je nikoli protikladem uvedených postulátů, ale 

průběhem zkušenosti mimo jejich osu. Rozvíjení důsledků této koncepce vede k podrobnější 

analýze Deleuzova pojetí smyslovosti a jejího vyzdvižení „v transcendentální výkon“, jenž je 

smyslovosti samé (jako mohutnosti) připisován způsobem výslovně inspirovaným Kantovou 

třetí Kritikou, a tedy oním polem zkušenosti, které již není charakterizováno předchůdnou 

harmonizující souhrou, ale vynořením smyslového znaku, který je – řečeno spolu s autorem 

práce – „rozrušeným vztažením, kterému nemůže být přidělena identita skrze standardní 

mechanismy.“ Ve hře je zde sama hranice smyslovosti, nikoli úhrn a organizace konkrétních 

podnětů. Právě skrze tento způsob danosti se otevírá možnost zkušenosti, jejíž průběh (téměř 

exemplárně v případě hluku, jenž není definován prostě jen prahem intenzity) přesahuje přes 

každou určitou limitu. Odtud afinita otázky hluku s problematikou vznešena v její kantovské, 

ovšem Deleuzem přetvořené podobě. 

 V tomto smyslu tedy platí – a na příkladu hluku je demonstrováno –, že „Deleuzova 

koncepce diference jako základu kritického obrazu myšlení je pokusem o « navrácení » 

transcendence empirické zkušenosti.“ Autorem následně vypracovaná „idea hluku“ je pak 

orientována tímto navrácení, resp. nevepsatelností celého pole zkušenosti do mezí daných již 

pojmovým rámcem (vznešená formulace pro fakt, že nikdy přesně nevíme, co vše se zrovna 



nyní děje, cítíme však, že se děje vždy víc, než na co dosáhneme – aniž by to nutně bylo jen 

pouhým rozšířením přítomné situace, nebo naopak náleželo jinému řádu skutečnosti). Idea 

hluku má tedy svá jednotlivá uskutečnění (či průniky do naší smyslovosti), která nevycházejí 

z předpokladů hudební formy ani z předpokládaného ideálu dějin takové formy. Podrobněji 

probírané příklady takových uskutečnění nabízí práce s hlukem i tradičními formami v podání 

Johna Zorna či Masami Akity aka Merzbow (k němuž práce přechází přes otázku vztahu 

hudby a prostředí – v této souvislosti je připomenut Deleuzův ritornel a spolu s ním možná až 

příliš lakonicky Messiaen; celé téma zvuku a nehudebního prostředí, tak jak vystupuje do 

popředí v posledních dvou kapitolách, by zasloužilo spíše samostatnou práci). 

 Na práci je třeba ocenit volbu tématu, jehož zpracování není možné bez samostatného 

zacházení s filosofickými pojmy – čímž práce automaticky překračuje své standardní zadání. 

Zejména motiv afinity hluku a vznešena je diskutován netriviálně a způsobem, jenž by jistě 

zasluhoval další rozpracování. Právě mnohost pojmů a témat diskutovaných na ploše 

bakalářské práce je paradoxně zdrojem možných nejasností. Za upřesnění by stál například 

vztah mezi „intenzivní nerozlišeností“ a „diferencí“; oba výrazy jsou v jednu chvíli použity 

jako faktická synonyma, nejsem si však úplně jistý, že by taková synonymie pokrývala celé 

pole otevřené „idejí hluku“ v autorem definované podobě (řečeno jinak: co když je zkušenost 

prostředím nivelizace a ztráty rozdílů – je to stále zkušenost, nebo její opuštění či ztráta?). Za 

samostatnou úvahu, k níž by mohla být příležitost během ústní obhajoby práce, by patrně 

stálo podrobnější rozlišení mezi užitím výrazu „hluk“ pro absenci určitých hudebních struktur 

(tedy pro „šum“) a jeho užitím pro míru intenzity (rozlišení v práci přítomné, viz např. 8. 

kapitola, přesto však volající po samostatném rozvinutí). Jakkoli je tato otázka naivní, mohla 

by snad souviset s rozdílem mezi intenzitou kvantitativní a kvalitativní – přičemž autora, 

chápu-li správně, zajímá prostřednictvím „ideje hluku“ druhá z nich. 

 Celkově jistě platí, že výslednému textu práce by prospělo projasnění řady konkrétních 

pasáží – akademická filosofická terminologie, užívaná stejně tak Deleuzem jako jinými 

profesory, má nebezpečný sklon podřídit si materiál zvolený právě pro svou neakademičnost. 

Před ústní obhajobou a jejím výsledkem lze přesto práci s přihlédnutím k její původnosti 

hodnotit (předběžně) jako výbornou. 
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