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Práce je věnována hudebnosti moderní prózy a dělí se na dvě části: první se problému ujímá teoreticky, 

jednak obecnější úvahou, jednak s oporou v několika klíčových filosofických autorech; druhá část práce 

předkládá konkrétní interpretace tří vybraných děl s vodítkem hudebnosti. 

Považuji práci za výjimečně kvalitní, zvláště s ohledem na teoretickou část (aniž bych to mínil jako skrytou 

výhradu vůči části aplikované). Hudební rysy literatury jsou sice často zmiňovány, svádějí ale k volným 

analogiím a nezávazným metaforám. L. Michlová podle mého názoru prokázala vysoce kultivovanou 

schopnost omezit se ve vztahu literatura-hudba na argumentativně prokazatelné aspekty, aniž by to přitom 

jakkoli brzdilo „intuitivní“ smysl pro estetickou interpretaci. Po stručném předvedení obecných otázek 

intermediality je s ukotvením v Kantových, Hegelových, Schopenhauerových a Paterových úvahách 

zdůrazněna především souvislost hudby s časovostí, niterností a bezprostředností; tato velká témata pak L. 

Michlová obratně konkretizuje s ohledem na vybrané hudební struktury, především vícehlasnost a cyklickou 

návratnost, a tímto způsobem rozebírá funkci jistých stylistických postupů ve zvolených dílech moderní 

prózy. 

Postupy a závěry L. Michlové by některým čtenářům mohly připadat zbytečně úzce vymezené, 

ponechávající stranou řadu lákavých cest. Jakožto jedinec spíše rigidní si naopak cením kázně (posléze 

ovšem kombinované s „citem pro věc“), s níž se diplomantka dokázala ujmout tématu v mnohém 

ošemetného, vytyčit si pole zkoumání a pojednat je v relativní úplnosti. Oblast intermediality je ve výuce a 

základní odborné literatuře jistě často zmiňována, jen vzácně se jí ale dostane systematické a přitom 

produktivní teoretické reflexe. 

Jen stručně k rozhodnutí (jež jsem jistě do určité míry ovlivnil) volit za filosofické pozadí autory, kteří 

probíraným moderním prozaikům předcházejí o jednu či více generací: tendence srovnávat literární autory s 

jejich přímými filosofickými současníky se sice těší (i v zahraničí) značné oblibě, jde ale o praxi spíše módní 

než podloženou. Přechod striktně filosofických myšlenek do širšího povědomí trvá, soudím, kolem stovky 

let a zmíněnou volbu filosofů považuji v tomto smyslu za plně „současnou“. 

Velmi kvalitních diplomových prací jsem již četl několik, vždy ale stavěly na tématech velmi zřetelně 

přítomných ve výuce i v běžně dostupné sekundární literatuře. L. Michlová tímto způsobem z „běžného 

fondu“ nečerpá. V tomto směru mne četba práce pobízela spíše ke zvědavosti než k námitkám, písemný 

posudek proto odevzdávám bez nich a případnou kritickou diskusi ponechám na přispění oponentury a 

ústní obhajobu. 

Považuji předloženou práci za cenný odborný příspěvek a hodnotím ji jako výbornou. 
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