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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Hanzel Petr  
Název práce: Výzkum hudební komunikace 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Kraus Jiří 

Pracoviště: IKSŽ 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce je stylisticky i obsahově dobře zvládnutá, autor má nepochybně zkušenosti s prezentováním svých názorů i 
odborných zkušeností, které získal na římské univerzitě La Sapienza. Vysokou úroveň zpracování tématu bohužel 
snižují některé absolutizující výroky (o úrovni překladů Eca, o většině společnosti cíleně udržované v hudební 
nekompetentnosti, o neuspokojivé metodice hudebního vzdělávání, o Platónově hodnocení hudby, o (ne)rozdílu 
mezi vážnou a populární hudbou apod.). To neznamená, že autor se mýlí, znamená to, že v odborné práci je třeba 
podobná tvrzení dokládat. Je také namístě poznamenat, že práce se zabývá vesměs jen recepční stránkou hudební 
komunikace, nikoli záměrným vkládáním významu do hudební skladby (příkladů tzv. programní hudby je 
mnoho, z hudební sémiotiky připomínám zásadní studii Ursuly a Warrena Kirkendaleových Music and Meaning: 
Studies in Music, History and the Neighbouring Disciplines, která vyšla právě v Itálii (Florencie 2007) a 
v příznačně nazvaném francouzském překladu De Quintilien a Bach). Teoretický úvod je poznamenán 
preferováním uzšího okruhu prací (autorkou novější často citované české práce o sémiotice je shodou okolností 
muzikoložka, v práci nezmíněná). Test na recepci hudebních významů je náročný a jeho výsledky jsou zajímavé 
a pečlivě interpretované, i když na můj vkus poněkud impresionistické. Jak by asi dopadlo jeho opakování jinou 
skupinou?  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předností práce je její novost v českém mediálním prostředí a dobrá autorova informovanost o starší i novější 
literatuře oboru. Ve svázané  písemné verzi práce je řada chyb, nejen v interpunkci (několikrát špatně psáno 
Odysseia), pokus zahrnout celé dějiny zpracovávaného tématu je nutně povrchní a neúplný. 
 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce prokázala autorovu schopnost vědecky se zabývat tématem, které je mu osobně velice blízké a jemuž se 
také věnuje jako hudební publicista. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Práce uvádí do českých mediálních studií dosud málo zpracované téma a informaci o italském pracovišti na 
univerzitě La Sapienza. Autor prokázal schopnost pracovat samostatně a své názory a teoretický výzkum vhodně 
vysvětlit. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kde vzniká význam hudební skladby, v autorském záměru, nebo v posluchačově interpretaci? 

 
5.2 Jak byste vymezil význam hudební skladby, resp. jejích stavebních prvků? Dalo by se např. v Cageově 

produkci mluvit o významu? Nebo jen o podnětu? 
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


