
Oponentský posudek diplomové práce Lucie Michlové „Intermedialita v moderní 

literatuře: románová hudebnost v díle Andrého Gida, Aldouse Huxleyho a Thomase 

Manna“

(obor komparatistika na FF UK)

Předložená diplomová práce se zaměřuje na téma intermediálního propojení hudby a 

literatury, tedy na téma, které se sice často povšechně omílá při obecném mluvení o literatuře, 

ale které je zároveň analyticky nepříliš zpracované; a aspekt hudebnosti v románu je 

pochopitelně analyzován ještě mnohem méně než třeba aspekt hudebnosti poezie. Už z tohoto 

důvodu oceňuji, že Lucie Michlová našla odvahu vydat se do takto neprozkoumané oblasti a 

že napsala práci, která nerozmnožuje výše zmíněné obecné řeči, ale řeší dané téma analyticky 

a vskutku komparativní metodou.

Předložená diplomová práce se z hlediska lineárního směřování rozjíždí poněkud 

pomalu a její úvodní pasáže jsou tím nejhorším, čeho se v průběhu čtení celého textu čtenář 

dočká. Úvod vnímám z hodnotícího hlediska neutrálně – činí to, co je obvyklé: mapuje 

literaturu a vytyčuje úkoly, tedy naznačuje lineární směřování práce. Následující kapitola o 

intermedialitě však hlavně parafrázuje její typologické členění, jak je nabízí Nünningův 

Lexikon teorie literatury a kultury a další elementární práce (Guillén, Wellek – Warren). 

Nastíněné puristické spory, zda je třeba opera projevem smíšeně mediálním nebo 

intermediálním, neslibují nic produktivního ani podnětného. Poté následuje rychle provedený 

výlet na pole německé klasické filozofie, jenž – stejně jako kapitola předchozí – působí jen 

dojmem vynucených povinných cviků. Malý prostor, který je nevyhnutelně idealistickým 

myslitelům poskytnut (navíc ještě s úsilím vyjádřit problematiku v modu nastaveném na 

„jednoduše řečeno“ [s. 18]), nutně redukuje možnost cokoli produktivního říci; koncepty 

Kantovy, Hegelovy, Schopenhauerovy a Paterovy se v těchto úsečných parafrázích jeví jako 

plané dohadování se, který že druh umění si stojí na Parnasu nejvýše. Produkovaný text zde 

působí, jako by se psala kapitolka „Filosofové o umění“ pro skripta jakýchsi obecných 

základů vzdělanosti pro bakaláře. Analyticko-výkladový stroj diplomantčin tu zcela zahálí; 

parafrázované úseky zůstávají v povšechnosti a citované úryvky jsou nanejvýš diplomantkou 

podtrhovány (jako že zde se říká to podstatné), aniž by byly interpretovány, natož pak 

komparativně vztahovány od filozofa k filozofovi; odnášíme si tedy poznání, že každý to 

viděl trochu podobně a taky trochu jinak. A v nedbalkách se vyjevuje i zvolený styl: Když 

diplomantka na str. 16 slibuje, že (v příští kapitole) „hlouběji se zamyslíme nad tím, z čeho 

vyplývá vztah právě mezi literaturou a hudbou […]“, smutně si jako čtenář povzdychnu, že 



myšlení do hloubky přece čekám všude, a ne jen v určité přislíbené partii. Stejně tak je 

nemilé, že zde na s. 27 (ale obdobně i v bibliografii, s. 76) se uvádí kniha finského 

muzikologa Eero Tarastiho pod podivným titulem „A Theory of Musical Semiotics Advances 

in Semiotics“, když ve skutečnosti poslední tři slova nejsou titulem díla, ale názvem edice, 

v níž kniha vyšla.

Rozpačitý dojem z předložené práce se začíná měnit od s. 29, kde již přijde prostor pro 

uspořádané a domýšlené výklady Zicha či Genetta1, mluví se o čase hudby a čase literatury a 

předjímá se už konkrétní materiál, o němž bude dále řeč. Také vymezení rozdílu mezi hudbou 

v literatuře a hudebností literatury se jeví jako zřetelné a funkční pro další výklad.

Od s. 37 se pak práce mění jak mávnutím kouzelného proutku; přichází analyticky 

přesný výklad, který se drží konkrétních textů, zároveň však pootevírá prostor i produktivním 

zobecňováním a porovnáváním jednotlivých způsobů využití prostředků hudební kompozice 

v románu. Muzikologické výkladové exkursy i terminologické výpůjčky jsou vesměs funkční; 

neruší nijak literární zacílení práce, ale zároveň ani neposouvají problematiku kontrakpunktu, 

fugy, symfonie či leitmotivu do banálních, adaptovaných poloh, z nichž by se vytratila jejich 

hudebnovědní náplň. Literárně interpretační slovník i zvolené postupy jsou zcela adekvátní a 

text je precizní, hutný a živý. Ozřejmuje se výběr tří literárních děl, jež jsou zvolena jako 

klíčový materiál, ale také postup jejich lineárního přiřazování. A kritické připomínky 

oponentovy jsou vesměs drobné: 

1) Proč název kapitoly 7.1.1 volí obstarožní výraz-pojem „látka („Látka Penězokazů“), 

když se nevyhnutelně bude mluvit o tématu tohoto románu?; 

2) Proč nebyl podroben analytickému výkladu i Kunderův sebevýklad hudebnosti jeho 

románů, který bývá následně papouškován i některými jeho vykladači, aniž bychom se kde 

dosud dočetli zevrubnějšího prozkoumání, které by šlo nad/pod rovinu tohoto sebevýkladu?; 

ptám se na to s vědomím, že diplomantka jasně deklaruje, že Kunderovy romány nechává 

stranou, nicméně z jeho esejí určitou argumentaci jako relevantní přebírá a používá;

3) Proč se v těchto pasážích, kdy na desítce stran se analyzuje jeden text, používá 

podivná kombinace zkráceného bibliografického údaje v závorce v textu a k tomu ještě odkaz 

na kompletní bibliografický údaj, uváděný opakovaně v celé šíři pod čarou? Nestačil by ten 

                                               
1 Nicméně v souvislosti právě s Genettem by bylo dobré při obhajobě upřesnit, co je na s. 30 míněno

větou: „Gérard Genette a další mluví o čase vyprávění a o čase vyprávěné věci“: Jednak s otázkou, kdo že jsou ti 

„další“ (a zda Genettovo pojetí jen opakují, nebo toto pojetí nějak rozvíjejí), jednak se zjišťovacím dotazem, zda 

„čas vyprávěné věci“ se rovná terminologicky ustálenému a obvyklému „času vyprávěného“.



zkrácený typ odkazování (byť dle normy s uváděním autorského jména, a nikoli titulu díla, 

jak se to v této práci ze záhadných důvodů dělá)?; 

4) Co (a jak) diplomantka myslí tvrzením, že „v Tomu Jonesovi svůj román 

charakterizuje přímo autor“ (s. 42)? Jak se nám (empirický) autor jakožto subjekt netextový 

do románového textu dostane? Nejde spíš o autorského vypravěče?

5) Proč je v bibliografickém údaji o Wellekově a Warrenově Teorie literatury zamlčen 

překladatel Miloš Calda a je uveden Miroslav Procházka, který přeložil „pouze“ poznámky a 

bibliografii?

Práci doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení známkou výborně; 

přínosnost závěrečných – velice hutných – čtyřiceti stránek se mi jeví jako nezpochybnitelná i 

vůči těm stránkám předcházejícím, které jsou v práci dle mého názoru tak nějak navíc, jako 

povinná akademická produkce slov.

V Praze dne 31. 1. 2012

Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.




