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Radek Pohludka se ve své diplomové práci zaměřil, jak ostatně napovídá již její název, na 

vystižení podstaty sémantiky v oblasti hudby. Jde o práci, jejíž základ tak tvoří zejména 

interpretace teoretického systému jednoho badatele – Vladimíra Karbusického. Z hlediska 

metodologického Pohludka zvolil tři cesty, jimiž se dopracoval k naplnění zadaného cíle 

práce. Tyto tři metodologické přístupy se ostatně zřetelně rýsují již v koncepci základních 

kapitol obsahu diplomové práce. Autor nejprve zvolil časově chronologický přístup, který mu 

umožňuje rekonstruovat počátky Karbusického přístupu k dané problematice v jakémsi 

přípravném stadiu, které, z hlediska Karbusického dramatického životopisu, výrazně spadá do 

období před jeho emigrací. Tento exkurz do dvou Karbusického prací ze šedesátých let 

(Beethovenův list „An die unsterbliche Geliebte“ a Podstata umění) pokládám za klíčový, 

protože již v nich se utvořil základ jeho pozdější koncepce hudební sémantiky, která již 

vznikala v emigraci. Pohludkovi se velmi dobře podařilo vystihnout, které momenty z onoho 

„předemigračního období“ jsou pro Karbusického pojetí hudební sémantiky klíčové a nakolik 

jsou motivovány kritikou některých koncepcí marxisticko-leninské estetiky (zejména kritika 

teorie odrazu, neadekvátní využití deduktivní metody atd.) a naopak plodným rozvíjením 

Mukařovského strukturalistického výkladu dynamiky interakčního pole různých složek 

uměleckého díla, který Karbusického podstatně inspiroval k vytvoření jeho čtyřpolárního 

ontologického modelu umění. Samotné interpretaci hudební sémantiky metodologicky 

předchází samostatná kapitola, v níž se Pohludka soustřeďuje na Karbusického kritické 

postoje vůči některým vlivným sémiotickým koncepcím  a jejich aplikování na umění a na 

oblast hudby. Považuji za metodologicky správné, že Pohludka takto vybral z Karbusického 

spisů právě tyto kritiky různých sémiotických koncepcí, protože mu to umožnilo velmi 

plasticky ukázat, proč většinou sémiotiku, která vyrůstá z orientace na jazyk nebo příliš 

preferuje ikonickou kvalitu znaku, nelze adekvátně (per analogiam) využít i v hudební oblasti. 

Logicky tak Pohludka doplňuje diplomovou práci i o Karbusického dobře vyargumentovanou 

kritiku různých historických snah o ztotožňování hudby s řečí, neboli snahu o nahlížení na 

hudbu jako specifický jazyk či řeč. Pohludka se správně v celé diplomové práci snaží 

prokázat, že vedle pozitivního vlivu Mukařovského strukturalismu je pro Karbusického 

klíčovým autorem Peirce, jehož koncepci tří základních znakových kvalit a na hudbu dobře 

aplikovatelný vzestupný systém sémantizování (Karbusického model tzv. materiálních řad, 



které vedou od pouhé existence až k symbolické transcendenci) postavil jako základ své 

koncepce hudební sémantiky, v níž hrají hlavní roli základní elementy hudebna – zvuk a 

pohyb. 

Pohludkovi se v diplomové práci podařilo dobře ukázat, jaký vliv na autora může mít

konfrontace s ideologií, kterou je obklopen a která ho nutí „slepě“ následovat 

nediskutovatelné „pravdy“. Domnívám se, že Pohludka přesně vystihl Karbusického 

charakteristiku, když diplomovou práci staví také na tematice vlivu ideologie. Jednak se 

zaměřuje na to, že Karbusický zcela záměrně již od raných vědeckých prací sledoval vliv 

ideologie na celou oblast vědecké práce (tematika, metodologie, argumentace atp.) a postupně 

rozkrývá, nakolik tato permanentní kritika nepřijatelného vstupování ideologie do vědecké 

práce znamenala pro Karbusického silný pozitivní náboj, ale současně ho v podstatě odsoudila 

k nucené emigraci. 

Závěrem je nutné konstatovat, že se Pohludkovi v jeho diplomové práci podařilo naplnit 

stanovený cíl práce: podat ucelenou rekonstrukci vývoje Karbusického vědeckého vývoje 

směrem k formulování systému předmětu hudební sémantiky, který víceméně dodnes tvoří 

nejsmyslnější aplikaci sémiotiky na oblast hudby. Hodnota práce spočívá také v tom, že 

Karbusického hudební sémantika dosud nebyla v českém jazykovém prostředí tímto 

způsobem zpracována a diplomová práce tak představuje v tomto smyslu první příspěvek 

v rámci dané tematiky.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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