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Dílčí připomínky a návrhy: 
 Autorka se ve své diplomové práci zabývá pohádkovými náměty v baletní 
hudbě 19. a 20. století se zaměřením na vrcholná díla P. I. Čajkovského a S. Proko-
fjeva. Cíle stanovené v Úvodu se týkají jak oblasti hudebně historické, tak hudebně 
didaktické.  
 Text je logicky uspořádán do jednotlivých kapitol, nechybí ani pojednání o lite-
ratuře, ze které autorka vycházela. Stěžejní část práce (68 stran) představuje se-
známení s historií baletu s důrazem na 19. a první polovinu 20. století. Předchozí 
etapa ve vývoji baletu je – zřejmě záměrně – vylíčena velmi stručně. K této 3. kapito-
le mám několik připomínek, a to: 
- Doporučovala bych vymezit pojmy tanec a balet. 
- Mírně zavádějící formulace „...V 16. století (...) byl (tanec) záležitostí vyšších vrstev 
(...).“  
- V souvislosti s pojednáním o renesanci se na s. 16 objevuje věta „ve stejné době 
vznikl ve Francii na královském dvoře Ludvíka XIV. (...) ballet de cour.“ Vzniká tak 
dojem, že panování Ludvíka XIV. spadá do období renesance.   
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- Založení baletní akademie Ludvíkem XIV. je zmíněno až v kapitole 
sedmé, zaměřené na 20. století.  

 Části věnované baletu v období romantismu jsou zpracované podrobně a peč-
livě. Autorka představuje P. I. Čajkovského jako skladatelskou osobnost, která měla 
pro vývoj baletu klíčový význam. Všímá si detailně jeho spolupráce s M. Petipou a 
v podkapitole 5.2 shrnuje novátorské postupy a celkový přínos tohoto choreografa. 
Kvalitně zpracované jsou i analýzy tří baletů P. I. Čajkovského. Pisatelka posuzuje 
jak složku libretistickou (původ, vznik, porovnání jednotlivých verzí), tak hudební (vy-
zdvihuje Čajkovského snahu o psychologické ztvárnění postav, využívání nových 
nástrojů, nástrojových technik a celkově nezvykle barevné instrumentace). Autorka 
podobně přistupuje i k pojednání o baletu 20. století, ve kterém se zaměřila na po-
hádkové balety S. Prokofjeva. K této kapitole – jinak dobře zpracované – mám drob-
né výhrady: 
-   V pasáži věnované Ballets Russes Sergeje Ďagileva postrádám zmínku o důležité 
osobnosti tohoto souboru – V. Nižinském. 
- Podle názvu diplomové práce by se dalo soudit, že se autorka zaměří na oba Pro-
kofjevovy pohádkové balety, nejen na Popelku.    
 Pozitivně hodnotím kapitolu o využití baletní hudby v hodinách HV (17 stran). 
Autorka tu představuje tři plány práce s touto hudbou, formuluje cíle, využívá různé 
formy poslechu a střídá různorodé aktivity. Vše doplňuje odpovídajícími pracovními 
listy.  

Poslední okruh připomínek se týká jazykové stránky, která se bohužel vyzna-
čuje řadou nedostatků. Kromě interpunkce jsou to časté chyby v oblasti: 
- Celkového tvarosloví (nalezeno na cca 22 stranách, např. „v Mahenovým divadle“ – 
s. 65). 
- Skloňování zájmen (chybné tvary ji/jí: s. 23, 24, 28, 39, 46, 67; jež/jenž: s. 9, 70; 
použití zvratného přivlastňovacího zájmena svůj: s. 24, 27, 49).   
- Psaní i/y: s. 30. 
- Nesprávné (nejhlavnější – s. 45) nebo méně vhodné či nepřesně napsané výrazy 
nebo jména (trumpety – s. 42; Čajkovský – s. 37, 38, 43, 52; Stravinský – s. 59). 
- Překlepy nebo neobratné formulace vět: „(...) předsedal přechodu mezi romantis-
mem a baletním klasicismem“ (s. 32). 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a přes výše 
uvedené výhrady je kvalitně zpracován, stanovené cíle byly splněny. Je třeba ocenit 
též autorčinu práci s převážně cizojazyčnou literaturou. Výsledky poslední kapitoly 
jsou využitelné v pedagogické praxi.  
Otázky pro diskuzi: 
- Vyjádřete se k některým z výše uvedených připomínek. 
- Navrhované aktivity pro hodiny HV mají charakter převážně hudební nebo hudebně 
pohybový. Navrhněte prosím činnosti, které by více zohledňovaly interdisciplinární 
vztahy.   
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 30. 9. 2018      Podpis oponenta 
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