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Radek Pohludka si vybral skvělé téma pro svou diplomovou práci. Dává si v ní za cíl „ukázat přínos“ 

(s.  9)  koncepce  hudební  sémantiky  českého  estetika  a  muzikologa  Vladimíra  Karbusického,  a  to 

formou rekonstrukce vývoje Karbusického názorů od jeho raných textů z konce šedesátých let po jeho 

Grundriss  der  musikalischen  Semantik a  související  eseje.  Karbusického  texty  jsem  před  čtením 

Pohludkovy  diplomové  práce  neznal  a  musím  říci,  že  tohoto  autora  pro  mě  objevila.  Pohludkou 

prosředkované  myšlení  Karbusického  se  ukazuje  jako  originální  navázání  na  místní  tradici 

strukturalistické estetiky; Karbusickému se podařila pozoruhodná syntéza podnětů československého 

strukturalismu a peircovské sémiotiky. Představení této – alespoň v estetice – málo známé kapitoly z 

dějin východního strukturalismu samo o sobě představuje záslužný čin. Pohludkovi se daří vybudovat 

relativně  kompaktní  příběh  budovaný  na  chronologické  ose,  prokazuje  porozumění  Karbusického 

intencím a dokáže se soustředit na prvky z hlediska sémantiky umění důležité. To jsou nesporné klady 

Pohludkovy práce. 

Diplomová práce však není prací bakalářskou, nestačí pouze prokázat porozumění textu, schopnost 

budování koherentního celku a obeznámenost se základními postupy teoretické práce. Diplomová práce 

má také prokázat schopnost vyvozovat důsledky a příčiny a vynášet závěry podložené alespoň rámcově 

zmapovanou sekundární literaturou. Je-li cílem práce „ukázat přínos“ Karbusického sémantiky,  pak 

bych očekával, že se autor pokusí tento přínos doložit komparací s jinými přístupy jeho předchůdců, 

současníků, či  následovníků. Charakterizace práce jako historické by nemělo být zdůvodněním pro 

absenci argumentace. Za největší slabinu práce vnímám právě rezignaci autora na jakékoli zhodnocení 

materiálu, který shromáždil. Ta se projevuje hned ve třech ohledech:

1) Autor  pracuje  až na  několik  výjimek pouze s  Karbusického texty,  nepoužívá  skoro žádnou 

sekundární  literaturu,  nevěnuje  se  recepci  Karbusického  sémantiky.  Tam,  kde  se  sám 

Karbusický  vyrovnává  s  jinou  odbornou  literaturou,  se  Pohludka  spoléhá  na  Karbusického 

výklad a někdy dokonce ani neuvádí autory a tituly, se kterými Karbusický polemizuje (viz 

rozprava o interpretaci Beethovenova dopisu, s. 16-17, K. Kritika hudební hermeneutiky, s. 19). 

Nejvíce mi chyběla práce s literaturou u klíčových pasáží o Karbusického apropriaci Peircovy 

sémiotiky. Práci by výrazně pomohlo, kdyby Pohludka krátce prezentoval Peircovu sémiotiku a 

porovnal Karbusického interpretaci (s. 35, zvláště s ohledem na Karbusického práci s termínem 

index). Na straně 53 pak nechává bez vysvětlení klíčové termíny prvosti, druhosti a třeťosti.



2) Pohludka nevyvíjí na Karbusického názory ani ten nejmenší tlak, předkládá je bez kritického 

komentáře, někdy dokonce ponechává citace úplně bez komentáře (s. 21, 33, 39, 43). 

3) Poslední věta práce „Karbusického empirický přístup lze zařadit do linie českých estetiků od 

Otakara  Zicha  až  k  Janu  Mukařovskému  a  Antonínu  Sychrovi“  by  měla  být  první  větou 

vysvětlení návaznosti Karbusického na tuto tradici.

Další dílčí výtky či nejasnosti:

• s. 31: gnozeologismus není teorie poznání

• Hypotetická námitka vznesená na s. 20, není na s. 22 explicitně zodpovězena.

• Nikde není pořádně vysvětleno, co míní Peirce indexem (viz s. 41 [tvrzení, že u Peirce je index 

fixován na objekt nejméně], 51, 52, 56).

• Na  s.  26  se  čtenář  se  musí  domýšlet,  že  „hra“,  „konstrukce“  patří  k  „materiálu“,  což  je 

explicitně vyjádřeno až na straně 41.

• s. 18: termín struktura není nijak definován (že by „interakční pole“ ze s. 23?)

• s. 50: chybí zbytek peircovského diagramu

• Složka  hry  a  konstrukce  je  ztotožněna  na  s.  53  se  smyslem  (Sinn)  spíš  než  významem 

(Bedeutung).  Jak by se dalo vztáhnout dělení na smysl a význam k asémantickému aspektu 

materiálu? Není paradoxem, že Karbusický mluví o sémantickém budování smyslu, zatímco 

dříve mluvil o asémantickém aspektu?

• Formální stránka: seznam literatury neobsahuje veškerou literaturu uváděnou v poznámkovém 

aparátu; autor matoucím způsobem lavíruje mezi jednoduchými a dvojitými uvozovkami; autor 

kolísá v používání kurzívy v poznámkovém aparátu.

Pramení-li  některé z těchto výtek z mého nepochopení či  přehlédnutí,  rád se nechám při  obhajobě 

přesvědčit, z čehož vyplývá že práci k obhajobě doporučuji s tím, že po notném váhání se nakonec 

kloním ke klasifikaci stupněm velmi dobře. 

V Praze 15. 1. 2013,

_________________

Mgr. Jakub Stejskal


