
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Terezy Pálkové „Význam rytmu 

v elektronické taneční hudbě“ 

Cílem předložené diplomové práce je analýza významu rytmu v elektronické taneční hudbě. 

Diplomantka si ihned na začátku práce klade dvě otázky, na které se snaží odpovědět: „Jakým 

způsobem hudba značí a znamená?“ (...) „Jakým způsobem značí a znamená elektronická 

taneční hudba?“ (str. 6). Celá teoretická část práce je nesena tedy snahou tyto otázky 

zodpovědět, přičemž diplomantka syntetizuje dva různé přístupy v rámci sémiotiky hudby: 

první přístup vychází z principů strukturalismu, druhý navazuje na sémiotiku C. S. Peirce. A 

dále diplomantka dodává, že „tyto přístupy vycházejí z předpokladu, že hudba dokáže mít 

okamžitý účinek, což je spojováno s Peircovou teorií ikonicity“ (str. 6).  Již v úvodu vidíme 

jistou redukci možných přístupů k sémiotice, respektive k její diverzifikaci, vytváří se dojem 

dvou proudů, které ale lze spojit dohromady, dát jim ucelený tvar, jakkoliv problematičnost 

tohoto spojení v práci není dostatečně reflektována. Další redukce (lépe řečeno zjednodušení, 

simplifikace) se ukazuje v rámci diplomantčiny recepce C. S. Peirce: „Peircovská tradice činí 

interpretans hlavním bodem znaku, ten značí jen tak, že je interpretován“ (str. 8). Za prvé 

v celé práci chybí práce s primární literaturou, Peirce je předkládán pouze skrze sekudární 

zdroje, které nejsou podrobeny kritické reflexi. Ostatně, výše citovaná teze je v rozporu 

s Peircovým přístupem ke znaku (W1: 303). Práce je po obsahové stránce plná dalších 

nepřesností: „Sémantika ve svém nejširším významu je schopnost nést význam“ (str. 9). Lze 

jen velmi stěží hovořit o schopnosti, protože sémantika význam analyzuje. Můžeme zmínit i 

další příklad: „Psychologický faktor je od hudby neodlučitelný. Na jedné straně se proto 

můžeme na hudbu dívat jako na soubor pravidel, určitý notový zápis. Na straně druhé je zde 

přímé působení hudebního zážitku, které má schopnost působit ikonicky“ (str. 10). Tato teze 

nesouhlasí s Peircovým pojetím ikonu, protože s indexem je spojen přímý účinek, jakkoliv 

diplomantka dodává, že hudba může působit i symbolicky i indexikálně. Hlavní problém 

vidím ve vágním použití pojmů. Diplomantka posléze vyvrácí výše řečené: „Nakolik nemůže 

neodrážet probíhající stavy našeho vědomí, je hudba psychologická, nakolik se v těchto 

stavech vědomí objevuje emoce, je emocionální, ale to nikterak neznamená prostý převod 

emocí ve zvuky“ (str. 13). Dodejme dále, že odkazy k psychologii jsou v přímémem rozporu 

jak se sémiotikou C. S. Peirce, tak s tradicí strukturalismu. Dodejme ještě jiný příklad, který 

se zabývá použitím rytmických gest v klasické i populární hudbě: „Taková hudební gesta 

fungují jako to, co teorie řečového aktu nazývá performativa, události naplněné v sobě 

samých. Raději než utváření závěrů o něčem, perfomativa hudební nebo jiná, patří do 



Peircovy kategorie prvosti, a proto dokážou mít okamžitý přímý vliv“ (str. 15). Opomiňme to, 

že například J. L. Austin není citován, ovšem spojení s Peircovými kategoriemi je nepřesné. 

Když už bychom se chtěli o toto spojení pokusit, nutno podotknout, že by se jednalo o 

Druhost. Celou prací se znovu setkáváme s tím, že hlavní rozdíl mezi strukturalisty a Peircem 

je ten, že pro Peirce „znak značí jen tak, že je interpretován“ (str. 17). Pro Peirce je tomu 

přesně naopak, znak zůstává znakem a přitom musí být pouze potenciálně interpretovaný, což 

je obsaženo již v jeho samotné definici. 

Praktická část práce je naopak povedenější, i když je vždy v tomto směru poněkud 

problematický výběr skladeb, a také výsledek bývá často předvídatelný; v některých 

případech změna rytmu může vést k proměně žánru, v jiných nikoliv.  

Po formální stránce práce obsahuje řadu problematických míst: „Strukturalistický pohled na 

hudební sémantiku je znatelný například v díle Zofie Lissa, která redukuje hudbu na její 

aribtrární formu. Zofie chápala hudbu jako čistě konvencionální znak“ (str. 9). Není zcela na 

místě používat v diplomové křestní jména autorů. Za druhé v části věnové rytmu je zmíněn 

zejména Jan Sokol, přičemž se vytváří dojem znalosti i dalších autorů, ačkoliv se jedná o 

„vnořené citace“ (zejména str. 24 a 25).  V pasáži, ve které se diplomantka zabývá 

Deleuzovým pojetím rytmu a chaosu nijak nezmiňuje, že knihu Tisíc plošin Deleuze nenapsal 

sám, ale spolu s Félixem Guattarim, ačkoliv v seznamu literatury jsou zaznamenáni oba 

autoři, v odkazu pouze Deleuze (str. 23). Dále, když diplomantka referuje o psychologii, píše 

„W. Wund“ místo „Wundt“ (str. 24). 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím jako „dobře“.  

V Praze dne 15. 6. 2015  

Mgr. Martin Charvát 


