
Posudek vedoucího: diplomová práce Bc. Terezy Pálkové Význam rytmu v elektronické 

hudbě. 

 

Cílem diplomové práce je snaha o aplikaci některých nástrojů hudební sémantiky na pole otázky 

rytmu v žánru elektronické hudby.  Z globální perspektivy se autorce podařilo z části naplnit cíle, 

které si předsevzala, text se však vyznačuje mnoha problematickými místy. 

Prvně je třeba říci, že oceňuji autorčinu snahu zpracovat některé komplikovanější teoretické 

nástroje a chválím poměrně zasvěcenou analýzu, kterou autorka provádí v druhé části práce. 

Zajímavou výzvou pro poučeného čtenáře je práce s autory z oblasti aplikované sémiotiky, kteří 

nejsou příliš poučeni samotnou tradicí sémiotiky a jejími hlubšími problémy. Tato nesvázanost 

s důkladným čtením otců zakladatelů tak na jedné straně vede k jisté povrchnosti, na straně druhé 

někdy umožňuje volnější ruce při aplikaci. Dle mého soudu se však v předkládané práci ne vždy 

podařilo zůstat na únosných mezích a v některých místech autorka nadmíru simplifikuje jak 

peircovskou tradici, tak strukturalismus, tak i témata z psychologie.  

Teoretická část je tak, i přes několikerou redakci vedoucího, stále plná mnohých zkreslení a 

nepřesností. Projevuje se to prvně v častých, příliš obecných tezích („hudba vyvolává emoce“) a 

ve stylistice („více psychologický pohled“). I přes práci s několika zahraničními zdroji tvoří, ke 

škodě práce, základní literaturu spíše učebnicový než odborný a navíc zastaralý text Jaroslava 

Jiránka (1996).  

Kladně hodnotím autorčino zpracování Kurthovy teorie hudebních aktérů ve spojení s Tarastim a 

Monellem, které možná mohlo být lepším východiskem pro teoretický základ práce, než 

autorčina snaha zpracovat i další mimoběžné perspektivy. Zdá se mi, že problémy textu z části 

vyvěrají z přehnaného důrazu na některé syntetizující texty, nebo z nepřílišné stylistické 

obratnosti pisatelky (s. 17: „...Eco nachází v hudbě málo symbolů...“). Dle mého soudu by si 

zasloužila i větší pozornost pasáž věnovaná rytmu, která je spíše povrchní a pracuje spíše 

s obecnou literaturou (J. Sokol, R. Scruton), přičemž zajímavější autory nepoměrně redukuje 

(Deleuze-Guattari), nebo přinejmenším s nimi nijak kritičtěji nepracuje (je nutné přejímat některá 

deleuzovsko-guattarianská východiska?). Na druhé straně v tomto směru oceňuji nesamozřejmé 

srovnání kapitoly o ritornelu s fenomenologizující perspektivou Jana Sokola, nicméně stejně jako 

jiné motivy ozývající se v textu i tento zůstává pouze v rovině nepříliš rozpracovaného 

intermezza, na které navazuje, podle mého názoru, takřka zbytečná kapitola o Gestalt 

psychologii. 

V práci se objevuje nekolik formálních lapsů, nesprávné nebo neúplné psaní jmen (Wund, 

Deleuze bez Guattariho). Celkově se ale autorka s poznámkovým aparátem snažila pracovat 

pečlivě. 

Doplňující otázka: vysvětlete, jak přesně rozlišujete mezi hudební sémantikou a sémiotikou a jak 

se toto rozdělení promítá do Vaší analýzy. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji předběžnou známku velmi dobře až dobře podle průběhu 

obhajoby. 
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