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Text hodnocení(rozsah d|e zltáženíhodnotitelů)
Zvolené téma habilitačnípřednášky Dr. Marka Sedláčka, Ph.D., která trvala ca 45 minut,
Sémantické aspekty instrumentálnÍho hudebního díla jako komunikační východisko
mezi skladatelem a posluchačem vycházi z prob\ematiky, kterou se uchazeč o habilitaci
zabyvá již řadu let a to jako teoretik, tak i jako pedagog.
Vjejím úvodu autor vymezi| aktuáIní situaci v danéproblematice a vymez1l zák|adní
východiska problému. Poté se věnoval postojům nejdůležitějších
osobností, které se
sémiotikou zabyvaly. Jejich posloupnost tak byla historickým nástinem vývoje celéhooboru.
Jednotlivéosobnosti a předevšímjejich nÍnory poměrně struěně, avšak výstiŽně prezentoval.
Nechybělo jejich hodnoceníprismateměasu.
V dalšíčásti se Dr. Marek Sedláček,Ph.D., věnoval teorii sémiotiky.Vymezil a definoval
důleŽitépojmy oboru a vztahy mezi nimi. Zde vychazel především zpozic českýchvědců
Volka, Jiránka, Fukače a Marka, kteří na přelomu 70. a 80. let minulého století tvořili i
v zahrarričíuznávartýsemiotický tým.
Nejdelšía z hlediska širšíposluchačské
veřejnosti asi nejzajímavější
částpřednáškytvořily
jednotliv;ým
prakticképříklady a komentaře k
významným termínůmz oblasti sémiotikya tím
praktické vysvětlení oboru. Autor zde ptezentoval řadu hudebních příkladů z oblasti jak
artificiální, tak nonartificiální hudby. Příklady byly dle názoru komise vhodně vybriíny a
opatřeny zajímaým komentrířem.Tato část přednášky nesla řadu individuálních znaků ve
formě hodnoceníjednotliqých ukazek, jejich vzď;emných komparací a následných hodnocení.
Autor se zde proťrloval jako osobnost, která syntetizuje zik|adní linii serniotiky fiak ji
prezentuje Eco) a zároveň navazuje na tradici českésémiotické školy. Také zde byly
prezentovány některézávěry výzkumu týkajícíhose recepce hudby, který v posledních šesti
letech katedra HV PdF MU provádi a jehožse habilitant jako jeden ze sloupových členůtýmu
zúčastňuje.

Přednáška Dr. Marka Sedláčka,Ph.D.,,měla dobrou jazykovou úroveň a byla přednesena
kultivovaně.
Po přednášceřada přítomných včetněčlenůhabilitačníkomise položila habilitantovi několik
otiuek souvisejících především s hudebními příklady. Dle tároru komise je uspokojivě
zodpověděl.

Záxěr
PřednáškaMarka Sedláčka,,Sémantické
aspekty instrumentálníhohudebníhodílajako
komunikačnívýchodisko mezi skladatelem a posluchačem,,,přednesená v rámci habilitačního
Ťizeni,prokdzala dostaÍečnou
vědeckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilostuchazeče,
standardněpoŽadovanouv riímci habilitačníchÍizenív oboru Hudební výchova na MU.
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