
Posudek školitelky na diplomovou práci Moniky Jägerové 

 

„Autenticita a přirozenost jako styl: Ženský hlas v současné praxi historicky poučené 

interpretace barokní hudby v České republice“ 

 

Diplomová práce Moniky Jägerové, která se zabývá představami spojenými s používáním 

ženského zpěvního hlasu v kontextu historicky poučené interpretace barokní hudby, je 

novátorská v tom, že jejím cílem není popsat a obecně charakterizovat tuto specifickou 

hudební scénu, jak se o to v českém prostředí pokusil např. Milan Klindera ve své diplomové 

práci obhájené na této katedře v roce 2007. Výstupem práce není ani plošné zmapování 

přístupů k ženskému zpěvnímu hlasu v českém kontextu historicky poučené interpretace a 

jejich zobecňující, „objektivní“ hodnocení. Jägerové jde především o pochopení souvislostí 

mezi v tomto kontextu používanými estetickými pojmy a ztělesněním těchto pojmů ve 

vokální praxi. Jak Jägerová rozpoznává, pro její práci klíčové koncepty autenticity a 

přirozenosti „spojují totiž představy o zvuku, používání těla a zdraví s estetickým 

očekáváním“ (6-7). Na základě rozhovorů s vybranými zpěvačkami, ale především také 

vlastní, hluboce reflektované praxe, Jägerová analyzuje nejen diskurz o této problematice, 

ale také způsob, jakým se toto slovy artikulované vědění, myšlenky a představy odráží 

v konkrétní fyzické zkušenosti, která je zde teoretizována nejen z pohledu produkce zvuku, 

ale také její recepce.  

 

Součástí práce tohoto typu, opřené o etnografii a autoetnografii, je vždy reflexe vlastní 

pozice. Protože zde není cílem statistické vyhodnocení poznatků, ale spíše pochopení 

souvislostí, vědomí vlastní ukotvenosti toto pochopení prohlubuje, nikoli zpochybňuje jako 

„subjektivní“. V rámci této práce považuji za takové prohloubení především otevření 

problematiky „přirozenosti“, pojmu, ke kterému se kulturní analýza obecně staví jako 

k diskurzivnímu konstruktu. Jak však ukazuje Jägerová, otázkou zde opět není jen jak je 

tento pojem v promluvách respondentek konstruován, ale také jak je „přirozenost“ fyzicky 

prožívána. Uvažování o přirozenosti hlasu z této ztělesněné pozice pak naznačuje také další 

možné směry uvažování, například k teoretizacím „inteligence těla“ a debatě o rozdílu mezi 

vokálním a sémantickým aspektem hlasu (Cavarero 2005), které se Jägerová dotýká skrze 

dnes již klasický text Rolanda Barthese (1977). Tady by však jistě byl prostor pro další 

promýšlení. 

 

Práci považuji za mimořádně metodologicky a teoreticky vyspělou, bez výhrad ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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