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Průběh obhajoby: Ondřej Pěkný představil svoji práci s názvem "Hluk". Tato práce se

zabývá rolí hluku v prostředí, žité zkušenosti obecně, obzvláště však
vzhledem k hudbě. Hluk se zdá být opakem hudby, jsou zde nicméně
příklady tvůrčích uměleckých přístupů, které hluk uvažují jako
materiál, s jehož přispěním míní hranice hudby rozšířit. Tento text
zkouší nahlížet na hluk z různých perspektiv, sleduje linii vývoje
užívání hluku ve vztahu se západní moderní klasickou hudbou. Brzy
docházíme k závěru, že pohled, dle kterého je hluk opakem
organizace, není postačující. Snažíme se proto naleznout původnější
náhled na hluk, který by nebyl závislý na binárním členění. Deleuze
a jeho kritika obraz myšlení je využita pro získání konceptu radikální
zkušenosti s diferencí, která se zdá být korelátem zkušenosti s
hlukem. Získáváme „ideu hluku“, kterou usouvztažňujeme s
vybranými příklady současné experimentální hudby.
Podle vedoucího práce, doc. Karla Theina, 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.
Podle oponenta, prof. Miroslava Petříčka, je předložená práce
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
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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.
Autor v diskusi zodpověděl otázky z obou posudků.
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