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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky:  Bc. Kristýna Budilová  

Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika   

Název diplomové práce: Teorie hudebního znaku v peircovské perspektivě 

Jméno posuzovatele/ky: Mgr. Michal Karľa 

 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Připomínky a komentáře:  

Co do formátování, úpravy a přítomnosti povinných částí je práce v pořádku. Vyskytují se 

občasné překlepy, chyby v psaní čárek a drobné nekonsistence v psaní některých termínů 

(např. „ikon“ vs. „ikón“ či „objekt“ vs. „Objekt“ atd.) Citování dodržuje jednotný formát 

(až na asi jednu výjimku, s. 54), ovšem jeho forma (Autor, rok [mezera] “str.” číslo strany) 

se mi jeví poněkud neobvyklá. Zarážející je uvádění vnořených citací ze Shortovy Peirce’s 

Theory of Signs, jež je přitom přítomná v bibliografii (s. 58nn.). V ní chybí odkazy na díla 

C. S. Peirce. Na asi dvou místech práce (s. 7-8, 15) chybí uvozovky u citace. 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře:  

Hlavním problémem práce je otázka objektu hudebního znaku, přičemž autorka uvažuje 

dvě možné linie odpovědi: buď jsou tímto objektem emoce, anebo určitá estetická idea, 

která je sama hudební povahy. V průběhu zkoumání dospěje nejdříve k závěru, že úlohu 

emocí v hudbě je třeba situovat spíše do oblasti interpretantu než objektu, následně se 

věnuje pokusu o syntézu obou přístupů z perspektivy Peircova pojetí „čistého ikónu“, aby 

v závěru doplnila, že hudební representace nefunguje výlučně ikonicky a z hlediska 

interpretantů hudebního znaku je nutné uvažovat kromě emocionálního též o interpretantu 

logickém. To není ani v úvodu, ani v závěru práce vymezeno jasně. Jakkoli čtenář může 

tuto osu úvahy z četby nakonec vyvodit, práci by rozhodně slušelo její vhodnější 

zarámování. Zrovna tak struktura a návaznost kapitol tuto linii úvahy neodráží jasně. Práci 

by rozhodně prospěla důkladnější redakce, která by text učinila přehlednějším, sevřenějším 

a konsistentnějším a explikovala to, co se mnohdy jeví být přítomné jen vágně. 
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C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 4 

Připomínky a komentáře:  

Autorka pracuje jednak s pojmovým aparátem Peircovy sémiotiky, dále pak vybranými 

estetickými koncepcemi. Použitá literatura je rozsahem spíše skromná a domnívám se, že 

by bylo třeba věnovat nějaké místo zdůvodnění jejího výběru. Takto se výsledek jeví 

poněkud eklektickým (jak autorka sama naznává, s. 5) a nekonsistentním. Při výkladu 

Peirce dochází k určitým zkreslením. Např. geometrická analogie (s. 30) je pro výklad 

Peircova pojetí sémiosis sice použitelná, budeme-li mít na paměti, že jde pouze o analogii, 

avšak nelze říci, že na úsečce „každý bod obsahuje nekonečně mnoho bodů“, nýbrž že mezi 

libovolnými dvěma body se nachází nejméně jeden bod. Na druhé straně je třeba 

vyzdvihnout, že se vyhýbá jiným častým zkreslením Peircovy pozice a celkově se 

s náročným dílem amerického myslitele vypořádává důstojně. Úroveň práce s literaturou je 

obecně průměrná, autorka je schopna juxtapozice jednotlivých textů stejně jako domýšlení 

některých jejich důsledků z odlišné perspektivy a místy zajímavé komparace, celkově je 

však jejich použití spíše referenční, bez přítomnosti většího exegetického úsilí a mnohdy 

nelze odlišit pozici autorky od pozice daného textu, k čemuž rozhodně nepřispívá má-li 

komentář či parafráze příslušného sekundárního pramene podobu odstavců, jež jsou vždy 

pouze na konci uzavřeny odkazem na tento pramen (např. s. 19-20). Za jeden z problémů 

práce pokládám nevyjasněné chápání posluchače, oscilující mezi „modelovým“, „naivním“ 

atd. Přitom se domnívám, že tyto nejasnosti by bylo možné odbourat prostým odkazem na 

Peircovo abstraktní chápání interpretantu jako potenciální interpretability znaku bez 

nutnosti vyjasňovat úlohu interpreta, jeho dispozic či psychologie (viz s. 12). Zrovna tak 

otázce hudebního znaku se autorka věnuje spíše z hlediska jeho praktického určení pro 

účely vlastního zkoumání (jež není formulováno bez problémů), než samotné teoretické 

reflexi jeho vlastní povahy. Výklad Mozartova klavírního koncertu č. 20 D-Moll, K466 je, 

nakolik mohu posoudit, analyticky fundovaný, bohužel však závěry jeho analýzy nemají 

větší dopad na zkoumání práce a slouží spíše jako ilustrace významu pojmu hudební ideje, 

resp. tématu, k němuž lze dospět i bez této analýzy. 

 

 

 

 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 
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Hodnocení (0-10 bodů): 4 

Připomínky a komentáře:  

Jak bylo zmíněno již výše, přístup autorky je souhrnně spíše referenční, než osobitě tvůrčí. 

Vlastní pozice autorky není v textu zrovna čitelná. Spíše představuje a zvažuje různé pozice 

ke zvolenému problému, přičemž k variantě poslední z nich se přikloní. To se mi však 

nejeví možné bez soustavnějšího kritického argumentačního vyrovnání s alternativami, bez 

nějakého náležitého teoretického zdůvodnění této pozice. Na druhé straně za potenciálně 

nosnou pokládám diskusi ohledně Peircova „čistého ikónu“: ta kdyby byla zpracována do 

větší hloubky, dalo by se v ní nalézt východisko a jednotící idea celé práce. Je proto škoda, 

že ji autorka tímto způsobem nevyužila.  

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 3 

Připomínky a komentáře:  

Samotné téma práce může nepochybně být předmětem podnětné teoretické reflexe. Žádný 

jednoznačný závěr se mi nezdá z práce vyplývat, autorka v závěru jen stručněji zopakuje, 

co už řekla dříve. Na druhou stranu se v práci objevují nesporně momenty, jež by si další 

rozvíjení zasloužily. Autorka vlastní stanovené cíle z větší části v posledku naplňuje, 

budeme-li práci posuzovat z hlediska kritérií na tento typ prací obvykle kladených. 

 

 

Otázky na obhajobu:  

 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 22 

Celkové hodnocení (známka)*: Dobře 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:   
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........................................ 

podpis   

 


