
Posudek vedoucí na diplomovou práci Jana Pudláka 

„Karel Velebný a specifika českého třetího proudu v 60. letech 20. století“ 

 

Diplomová práce Jana Pudáka navazuje na jeho práci bakalářskou, ve které se věnoval 

působení Karla Velebného na českou jazzovou scénu v 70. a 80. letech 20. století. Zaměřil se 

zde především na Velebného představu ideálního jazzového stylu a pojmenoval jeho rozlišení 

tzv. žádoucí a nežádoucí modernosti. Předkládaná diplomová práce se vrací k Velebného 

tvorbě 60. let, a to konkrétně k jeho experimentům s tzv. třetím proudem. Přesto že se role 

těchto experimentů v celku Velebného muzikantského působení může z dnešního pohledu 

jevit jako epizodická, Pudlákovi se daří v práci dospět k závěrům, které vypovídají o českém 

třetím proudu 60. let obecněji a celkově o některých klíčových postojích a mechanismech 

v české hudební kultuře té doby. Děje se tak jednak díky poctivému srovnání Velebného 

třetiproudových kompozic s podobnou tvorbou dalších českých představitelů tohoto směru, 

konkrétně Pavla Blatného, Alexeje Frieda, Jaromíra Hniličky a Karla Krautgartnera, jednak 

díky důkladnému čtení dobové, především publicistické diskuse, na které se podíleli mj. Ivan 

Poledňák, Vladimír Lébl, Jaroslav Volek a Antonín Sychra (i to vypovídá o vysokém profilu, 

jaký třetí proud v Čechách v té době měl). Obecnější kontext pro český třetí proud pak 

Pudlák vytváří skrze jeho srovnání s teoretickými koncepcemi a jejich realizací u amerického 

zakladatele tohoto směru Guntera Schullera.  

 

Jádrem práce jsou Pudlákovy analýzy Velebného skladeb Pět dodeka, Páže pážete, 

Budapešťská ruláda a Hladové poledne. Jen k první z nich byla k dispozici partitura, další 

dvě musel diplomant spartovat (výsledné partitury jsou přílohou práce) a poslední 

jmenovanou analyzuje na základě nahrávky. Textovou i sluchovou analýzu těchto skladeb 

staví Pudlák na svých mimořádných hudebních kompetencích, které spojují muzikologické 

školení, a zvláště skvělé znalosti kompozičních principů Nové hudby, se zkušeností aktivního 

jazzového hudebníka. Pudlák se v případě Velebného i dalších autorů zaměřuje právě na 

skladby, které pracují s prostředky Nové hudby v kontextu jazzu a vykazují tak určitou 

„avantgardní ambici“ (6). Jak přesvědčivě ukazuje, tuto cestu vnímala významná část dobové 

kritiky jako nejvíce nosnou. Pro Vladimíra Lébla byla dokonce způsobem, jak dospět ke 

specifické „československé jazzové škole“ (cit. s. 35). Práce s řadou pak byla chápána 

především jako nástroj boje proti „zkonvencionalizovanému typu“ jazzové melodiky (mj. I. 

Poledňák, cit. s. 33). Jak Pudlák přesvědčivě argumentuje na základě svých detailních analýz 



Velebného kompozic a jejich srovnání s tvorbou dalších českých autorů třetího proudu, 

techniky Nové hudby tu slouží jako koření, jako svého druhu exotismus v jazzovém kontextu.  

V souvislosti s Velebným pak interpretuje využití těchto technik jako způsob udržení 

kompoziční kontroly nad improvizací odvozenou z estetiky free jazzu a nabízí v této 

souvislosti pojem „komponovaného free jazzu“ (s. 58). Potvrzuje se zde obecnější (původně 

Léblova) teze o opatrnému přístupu k hudebnímu experimentu v české hudební kultuře, 

včetně 60. let 20. století. Pavel Blatný, jehož kompozice byly považovány za vzor pro český 

třetí proud, mluví o tom, že využití technik Nové hudby ve spojení s jazzovou spontánností 

nemá směřovat „od hudby ke zvukovému umění“, ale k „návratu ke skutečné hudbě nové“ 

(cit. s. 18). A Velebný sám zdůrazňoval muzikalitu a řemeslo a odsuzoval „modernost za 

každou cenu“ (cit. s. 29) a vše, co je pro jazzového hudebníka „příliš vykonstruované“ (cit. s. 

31). Charakteristický je zde také důraz na stavebnost a obsahovost. Tyto rysy nachází Pudlák 

také ve vybraných skladbách Karla Velebného i dalších českých autorů třetího proudu. 

 

Předkládaná diplomová práce zpracovává tématiku českého třetího proudu v 60. letech 

neobvykle komplexním způsobem, čímž přispívá k jejímu hlubšímu pochopení v kontextu 

tehdejší (české, ale částečně i západní) hudební kultury. Zároveň je také významným (a 

v mnohém průkopnickým) příspěvkem k odbornému uchopení hudebního působení a tvorby 

Karla Velebného. Samozřejmostí je diplomantova formulační zběhlost a vysoká jazyková 

kultura, nadstandardní jsou jeho analytické schopnosti. Ze všech těchto důvodů práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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