
Posudek diplomové práce  

Název práce: Hudba jako vyjádření povahy reality: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson 

Autor práce: Bc. Marek Chalupa 

 

Diplomová práce Marka Chalupy vyniká ve srovnání s obvykle předkládanými diplomovými 

pracemi úrovní odborné erudice ve zvolené oblasti, přesností pohledu na interpretované 

autory, samostatností přístupu i stylistickou úrovní. To však neznamená, že práce neobsahuje 

některá sporná či dokonce chybná vyjádření a také jakási nechtěná „nedopovězená“ místa. 

 

Plán diplomové práce je poměrně ambiciózní: představit a porovnat názory Arthura 

Schopenhauera, Friedricha Nietzscheho a Henriho Bergsona na hudbu a hudebnost. Právě toto 

rozlišení – na hudbu jako umění a „hudbu“ jako hudebnost, se kterou se pojí určité 

zdůraznění, uvolnění či vystupňování života – hraje v diplomové práci klíčovou roli. Toto 

rozlišení vede k rozčlenění diplomové práce na dvě rozsáhlé kapitoly. V první z těchto kapitol 

je ohledávána „romantická“ tendence v přístupu k hudbě u Schopenhauera, Nietzscheho a 

Bergsona, která směřuje k pojetí hudby jako významného, a dokonce mimořádného 

prostředku vyzdvižení hluboké a skryté povahy reality. V druhé z těchto kapitol je probrána 

„post-romantická“ či „vitalistická“ tendence přítomná převážně už jen v myšlení Nietzscheho 

a Bergsona, kterou je zdůrazňování hudební povahy samotného života v jeho intenzifikaci. 

 

První kapitola diplomové práce je sice poměrně stručným záznamem názorů tří sledovaných 

autorů na roli hudby jako uměleckého druhu, je však dostatečně výstižná a pro doložení 

povahy těchto názorů dostačující. Za zvlášť zajímavou – a v kontextu práce vlastně za klíčovo 

– považuji kapitolu druhou, ve které se kolega Chalupa pokusil načrtnout vitalistickou 

tendenci ve výkladu hudby u Bergsona a Nietzscheho. V této kapitole kolega Chalupa 

dokládá svou schopnost nacházet konceptuální spojení mezi jednotlivými vyjádřeními, se 

kterými se můžeme v Bergsonových a Nietzscheho textech setkat. Zvláště podkapitolu 

věnovanou Bergsonovi považuje za velice zdařilou, je napsaná s porozuměním, přesně a 

zároveň odvážným způsobem. Podkapitola věnovaná Nietzschemu naopak postrádá zřejmé 

směřování a přinejmenším částečně se z ní vytrácí tematizace vztahu k hudebnosti. Snad i 

z toho důvodu vyznívá první část následného srovnání Bergsonových a Nietzscheho názorů, 

nebo spíš hledání konceptuálních souvislostí mezi těmito názory, převážně bergsonovsky. 

Druhá část tohoto srovnání je pak značně stručná a – přes některé nepopiratelně oprávněné 

akcenty – nedokáže naznačovanou souvislost myšlení Bergsona a Nietzscheho ve vztahu 



k hudebnosti probrat beze zbytku. V samotném závěru diplomové práce je pomocí termínu 

„meta-dualismus“ shrnována podoba blízkosti mezi myšlením Nietzscheho a Bergsona, u 

kterých můžeme sledovat obdobné rozdvojení tematizace v zaměření se na hudbu jako 

umělecký druh a „hudbu“ jako stupňování života. Domnívám se ale, že i v tomto shrnutí by se 

z naznačeného dualismu v pojetí hudebnosti dalo ve prospěch tematizace její zvláštní povahy 

vytěžit poněkud více. 

 

Složitost projednávané problematiky, komplikovanost vyjádření jednotlivých autorů a také 

obtížnost hledání možných konvergencí mezi názory těchto autorů položila před Marka 

Chalupu velice složitý úkol. Domnívám se však, že výsledná podoba diplomové práce 

dokazuje, že se její autor se s  náročností celého podniku vyrovnal v mnoha ohledech 

výborně. Je až samozřejmé, že v jiných ohledech zůstávají některé konceptuální souvislosti 

nedořešené, či snad nedopovězené. V diplomové práci se však vyskytují i některá vyjádření 

vzbuzující pochybnosti. Některé z těchto vyjádření by bylo vhodné osvětlit. Například na s. 

32 se v souvislosti se Schopenhauerovými názory na vztah hudby a skutečnosti hovoří o 

„obecném, na různých úrovních se opakujícím vzorci v přírodě“, přičemž hudba se jeví jako 

„ilustrativní metafora“ tohoto vzorce i jako „jeden z konkrétních výrazů tohoto vzorce“. 

Prosím o vysvětlení podoby a statutu tohoto vzorce. Na s. 49 se hovoří o „kontinuitě ostrých 

změn“. V této souvislosti je obtížné se ubránit dojmu protismyslného vyjádření. Na s. 50. se 

v souvislosti s Bergsonovými úvahami hovoří o tom, že „hudba je zcela pozemským živlem, 

vnitřní kvalitou věcí okolo nás“. V kontextu pozdějšího Bergsonova myšlení se však pojímání 

hudby nedá zcela oddělit od jejího vztahu k tvořivému proudu Božího vědomí. 

 

Shrnuji: práce je z mého hlediska kvalitním pokusem vyrovnat se komplikovaným srovnáním 

autorů, do jejichž myšlení je zapotřebí nejprve proniknout. Formulační nepřesnosti či chyby 

nesnižují z mého hlediska úroveň práce takovým způsobem, abych uvažoval o návrhu změny 

její klasifikace ze stupně výborně. Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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