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 Autor sleduje roli a pozici hudby jak v rámci všech druhů umění, tak i ve 

sféře umění a estetický prožitek přesahující, resp. zahrnující. Tato sféra 

v autorově pojetí obsahuje problematiku reality vůbec a reality lidské zvláště, 

včetně možností poznání a poznatelnosti skutečnosti, nejobecněji tedy 

ontologickou i gnoseologickou dimenzi. Zvolení autoři vykazují řadu 

obdobných názorů, které autor poměrně pozorně porovnává a všímá si jak 

podobností, tak rozdílů. Důraz na temporální podloží reality pak shledává, 

oprávněně, především u Nietzscheho a Bergsona.  Některé pojmy, které přitom 

zavádí, jako meta-dualismus či distinkci romantická versus post-romantická 

tendence nejsou dostatečně zdůvodněny. Co se přesně míní meta-dualismem? 

Dualismus hierarchicky nižších dualismů. Podobně je-li pro romantickou 

tendenci (Schopenhauer) typická specifická „pravdivost“ (hudby nebo estetické 

ideje?) a pro post-romantickou intenzifikace života, není zjevné, zda jde o 

neslučitelné rysy. Manifestace pravdivosti v hudbě může výrazně intenzifikovat 

prožitek a tedy i aktuální život. Charakteristika Schopenhauerovy Vůle jako 

statické „věci o sobě“ těžko obstojí v komparaci s pojetím vůle jako puzení, jako 

dynamizujícího principu, z jehož „jha“ nám umožňuje právě umění na chvíli 

uniknout. Odvolává-li se autor u Schopenhauera na rytmus a rým jako de-

abstrahující sílu, pak jde o odklon od inherentně abstrahující povahy jazyka, ale 

rytmus sám je, jak poznamenává Bachelard, vždy na hierarchicky vyšší úrovni 

nežli to, co je rytmizované. Takže, práce s pojmy v průběhu celé práce by snesla 

větší pečlivost a přesnější komparace i propojení s jinými texty sledovaných 

autorů, u Bergsona například srovnání hierarchie uměleckých druhů a na straně 

vnímatele tenzí vědomí neboli pozornosti k životu. Sledované vystoupení nad 

antropomorfní úroveň životního zasazení implikuje ontologickou reflexi u 



Foucaulta, což by stálo za zmínku, stejně jako problematická de-individualizace, 

která, striktně vzato, není slučitelná s estetickým postojem, prožitkem, 

zaměřením. Na s. 26 sporné tvrzení o příklonu hudby k jednotlivostem je 

obtížně slučitelné s odhalováním pravdy světa nebo (ne)možnosti pravdu 

nahlédnout. Rovněž zanedbání sloučení obou principů (dionýského a 

apollinského) ve Vůli k moci u Nietzscheho pokládám za jisté nedotažení 

analýz. Role rytmu a melodie je často poněkud konfuzní, autor zdůrazní 

pravidelnost rytmu, jak by ale potom mohl zachycovat kvalitativní povahu světa. 

Rytmus je, v pojetí řady filosofů (včetně citovaného Deleuze), fúzí opakování a 

novosti. Proto závěr 3.1.2. o rytmu, který rozpouští identitu a melodii, která 

garantuje pokračování proměnlivé identity člověka, by vyžadoval podrobnější 

zdůvodnění, včetně upřesnění obou klíčových pojmů.   

 Přes uvedené výhrady jde o práci promyšlenou, vykazující schopnost 

samostatné a tvůrčí práce s texty a ve zvoleném tématu přínosnou. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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