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Ve své diplomové práci pokračuje Adrián Bíro v rozvíjení svého zájmu o hudební ikonografii, 
muzikologickou disciplínu, které byla v českém prostředí v poslední době věnována zcela 
okrajová pozornost. V tomto ohledu je chvályhodné, že se diplomant rozhodl navázat na svou 
bakalářskou práci a pokračovat ve zkoumání renesančních hudebních ikonogramů 
dochovaných v Praze. Za tímto účelem provedl jejich soupis a fotodokumentaci, jež se staly 
východiskem pro analýzy a interpretace zobrazených motivů. Zvláštní pozornost Adrián Bíro 
věnuje výzdobě domu Jáchyma Novohradského z Kolovrat, kde se ikonografie úzce pojí 
s pohnutými životními osudy jeho majitele.  

Je zřejmé, že shromáždění pramenného materiálu, prostudování literatury uvedené 
v obsáhlém seznamu a dohledávání komparativního materiálu již samy o sobě představují 
značný pracovní výkon, který diplomant do tvorby své práce vložil. Práce je po formální 
stránce dobře upravena, členění do jednotlivých kapitol logické, ovšem použitý jazyk a 
způsob formulování nejdou vždy čtenáři naproti. Adrián Bíro svůj spis označuje na s. 9 jako 
quasi kulturně-historickou esej, čímž se možná pokusil legitimizovat způsob strukturování 
textu plného odkazů a odboček od hlavní linky, u kvalifikační práce bych dala přednost méně 
sofistikovanému vyjadřování a většímu důrazu na srozumitelnost sdělení.  

Práce Adriána Bíra se pohybuje na pomezí hudební vědy a dějin umění, je tedy pochopitelné, 
že v takové situaci není vždy jednoduché udržet rovnováhu mezi oběma metodologickými 
oblastmi. Bohužel, přestože diplomová práce vznikla v rámci muzikologického studia, způsob 
kladení otázek a závěry, ke kterým dochází, působí na muzikologa místy poněkud rozpačitě. 
Osobně v práci postrádám větší (muzikologický) zájem autora o pochopení dobové hudební 
kultury a hudebního myšlení, které se skrze interpretaci hudebních ikonogramů nabízejí. 
Některé závěry, bohužel, zůstávají na půli cesty, přestože existuje literatura, která by mohla 
inspirovat k „dotažení“ interpretací vyobrazení hudebních nástrojů a jejich symbolického 
významu. Pro další práci nad tématem doporučuji třeba již klasickou studii E. Lowinského 
Music in the Culture of Renaissance z roku 1956 a další literaturu, která se věnuje hudbě jako 
součásti myšlenkového světa renesanční kultury (např. publikace K. Polka o historických 
hudebních nástrojích nebo disertační práci R. Quista The Theme of Music in Northern 
Renaissance Banquet Scenes z roku 2004). Byla by totiž velká škoda, kdyby diplomantův 
zájem o hudební ikonografii oslabil své muzikologické kořeny.  

Přes uvedené výtky diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 
dobře. 
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