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 Diplomová práce Jana Pudláka působí výběrem tématu zdánlivě poněkud odtažitě: Karel 

Velebný byl sice významnou osobností českého jazzového mainstreamu a především 

jazzové pedagogiky, ale skladeb ovlivněných tehdejší vážnou hudbou, jež by se daly 

počítat k tzv. "třetímu proudu" vytvořil poměrně málo. Sám si jich ani příliš necenil. Byly 

pro něj jen krátkou a okrajovou epizodou. I snahy o organické propojení tehdejších 

avantgardistických koncepcí vážné hudby s jazzem, o jaké usiloval americký skladatel 

Gunther Schuller pod označením third stream, nenalezly v té době v naší zemi žádnou 

větší odezvu prakticky na žádné straně barikády. Obojí posluchačskou obcí pak zůstaly 

téměř bez povšimnutí, neboť nikdo moc nevěděl, co si o tom myslet, pokud se s tímto 

jevem vůbec setkal. Do širšího lidového povědomí se výraz "třetí proud" dostal zřejmě 

nejvíce použitím v písni Wabiho  Daňka Na cestě, v jejímž textu symbolizuje jakousi 

intelektuálskou výlučnost postavenou jako protiklad zdravého trampského přístupu k 

životu (...nikdy Kerouaca nečet' a neznal třetí proud...).  
 Nicméně na příkladu zdánlivě marginálního jevu se autorovi podařilo rozkrýt určité 

obecné rysy, charakterizující českou hudební kulturu v širším měřítku. Z tohoto důvodu 

hodnotím volbu tématu jako přínosnou. 
 Jazykově i metodologicky je předložená práce na velmi dobré úrovni. Její autor prokazuje 

imponující erudovanost ve zkoumané oblasti. Velmi si cením jeho přístup k citacím, které 

nepoužívá jen pro doložení svých tvrzení, ale přidává k nim vlastní komentáře a 

vysvětluje, jak těmto citacím rozumí, resp. jaké nevyřčené sdělení z nich dokáže vyčíst. 
 Sám jsem z jeho textu naopak vyčetl určitá zjištění, která mají (podle mého soudu) 

obecnější platnost: 
 - názorová bezradnost české kritiky vůči jevům dostatečně nepředžvýkaným jinde, což je 

vidět i na rozpačitém hodnocení pokusů o syntézu jazzové a vážné hudby. Zatímco 

dobová kritika hodnotila nejvýše Pavla Blatného, z dnešního (mého) pohledu působí jeho 

skladby toporně a naivisticky. 



 - obecná vázanost českých jazzových hudebníků na americké vzory - přiblížení se ke 

vzorům je hodnoceno jako "dobrá hudba" - z mého pohledu je tento přístup důkazem, že v 

jazzu panuje velmi podobný akademismus jako ve výuce i praxi klasické hudby. Tím jsou 

si oba směry - při veškeré rozdílnosti - blízké. 
 - v 60. letech (to mohu potvrdit jako pamětník) panovala skutečně velká nejistota ohledně 

dalšího vývoje v hudbě. Představa nutného pokroku, zastupovaného u nás především tzv. 

"racionálními kompozičními technikami", které si nárokovaly být legitimním 

pokračováním vývoje od pozdního Beethovena přes Schumanna a Brahmse až k Druhé 

vídeňské škole, zneklidňovala konzervativně založené hudebníky, kteří ji vnímali jako 

ohrožení své existence. Ti pak (bez ohledu na politické přesvědčení) přijali regresívní 

trend "normalizační" kulturní politiky s jistou úlevou. Před tím ale - pod tlakem 

požadavků doby - se  snažili najít nějaký pro sebe přijatelný kompromis. 
 To byl vlastně i případ i Karla Velebného, který se rozhodl (dokonce mezi prvními) v 

několika pokusech vyzkoušet "nosnost" řadových technik. Že byl svým založením více 

pedagog, naznačuje i výklad zařazený do jeho Jazzových praktik. Jeho zacházení s 

tónovými řadami nepřesahuje běžnou kompoziční praxi seriální hudby. Paradoxně však 

právě tyto jeho krátké kompoziční dobrodružství představuje pro mne to vlastně to 

nejzajímavější z jeho skladatelské tvorby. 
 - Léblovu označení třetího proudu jako "československá jazzová škola" je ale možno 

rozumět i tak, že právě v syntéze prvků jazzové a vážné hudby viděl Lébl (sám původně 

jazzový pianista) možnost přínosu domácí tradice do jazzu, jako globálního jevu. Neboť 

běžný československý jazz té doby byl v podstatě místní interpretaci jazzu amerického a 

to i v kompozicích československé provenience. To, že na základě třetího proudu 

"československá jazzová škola" nevznikla, přestože určité dispozice by zde byly, nelze 

svalovat jen na vnější okolnosti, ale na vnitřní konflikt, o němž mluví Vladimír Lébl, a 

který se vleče již od 19. století. 
 - česká hudba (ať už taková nebo maková) trpěla i v "uvolněných 60. letech" (což je 

termín pravdivý pouze v kontextu propadu 70. let) neustálými zábranami. Pod záminkou 

nutnosti vytvářet "dobrou hudbu" se postupovalo vždy dosti obezřetně, což vedlo  k 

výsledkům, jejichž hlavním rysem byla opatrnost. 
 - Ačkoliv hlavním požadavkem samotných skladatelů i jejich kritiků bylo "zvládnuté 

řemeslo", pevná architektonika, soudržnost... zdá se mi, že právě tam, kde tato snaha je 

nejzřetelnější (u Blatného a Frieda), vyznívají kompozice nejvíc amatérsky. 

  
 

Práci pokládám za výborně zvládnutou, nicméně některé výhrady je nutné zmínit: 
 Graf na str. 59 (také 61 a 62) těžko může posloužit k reprezentaci hudební formy, neboť 

není jejím symbolickým vyjádřením, ale zachycuje prakticky jen změny amplitudy na 

konkrétní nahrávce.  

  
 Kdo byl Jiří Rokl, zmiňovaný na str. 20 jako autor kompozice Duše jazzového hudebníka? 

Nejedná se o Rudolfa Rokla?  

 V citacích se někde objevují zvláštní tvary, např. na str. 28 v citátu Antonína Sychry: "I 

sebe složitější vyjadřovací prostředky...." místo sebesložitější. Na str. 45  říká Ivan 

Poledňák "pronikavé oslabení beetu" místo beatu. Jedná se o původní výrazy (pak by na 

ně mělo být upozorněno) nebo o pouhé překlepy? 

 Proč je na str. 62 basista Jiří Mráz uveden jako "George Mráz", když křestní jméno změnil 

až po odchodu do USA? 



 Zjevným překlepem je na str. 71 "Alexej Frýd", neboť všude jinde je jeho jméno uváděno 

správně jako Alexej Fried. Několik dalších překlepů by si zasloužilo opravu. 

 

 Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

  

 

 

  
  

Náměty k diskusi: 
 1. Nakolik je vůbec třetí proud dnes adekvátním termínem schopným pokrýt projevy 

širšího rozsahu - není to nakonec jen osobní záležitost Gunthera Schullera? Zdá se mi, že 

za uplynulou dobu jazz absorboval zcela přirozeným způsobem mnohem více prvků 

experimentální hudby, než si zde popisovaní tvůrci i kritikové vůbec dovedli představit. 

  
 2. Jaké lze ze zde zkoumaného předmětu vyvodit poučení, resp. inspiraci pro vlastní 

tvorbu? 
 

  

 

  
 

Celkový návrh hodnocení: 1 - výborně  
 

 

V Brně dne 31. 8. 2020 
 

 

      doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.  
 


