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Disertační práce J. Steyera je zacílena na komplexní pojetí improvizace jako instrumentální 

aktivity, a tedy dovednosti, a objektu pedagogického zkoumání. Toto zaměření vychází 

z dlouhodobého zájmu autora o varhany jakožto o nástroj, který je pevně spojen s liturgií a 

který je v tomto spojení pedagogicky opomíjen. Vždyť varhany jsou stále (a také oprávněně) 

považovány za nástroj koncertní. Při pohledu na liturgickou varhanní improvizaci se J. Steyer 

nechal vést zcela soudobými potřebami a současným stavem této disciplíny. Prozkoumal terén 

a zjistil, že na kůrech nelze počítat s plně kvalifikovanými hudebníky a že kvalifikaci v této 

situaci ani nelze doplňovat v plné (a v jistém smyslu ideální) šíři. Tento stav byl v minulosti 

pro autory učebnic varhanní improvizace vlastně nepředstavitelný, vždyť učebnice byly 

koncipovány právě pro teoreticky vzdělané varhaníky. Steyer se však rozhodl na základě 

vlastních zkušeností z průzkumu terénu, z výuky a ze sledování potřeb těch, kdo liturgii na 

varhany doprovázejí, vytvořit metodickou řadu kroků pro ovládnutí určité úrovně varhanní 

improvizace, a tedy tvořivého ovládnutí nástroje i v případě, kdy hráč úplné teoretické 

vzdělání postrádá. Kvality metodiky podrobil reflexi lektorské i frekventantské, a potvrdil tak 

její funkčnost.  

Trvalý zájem o výše uvedenou problematiku vedl J. Steyera k výstupům, které se staly 

cennými vklady do problematiky pedagogických aspektů varhanní improvizace. Ta se také 

stala objektem učebnice varhanní improvizace; vznikla jako reakce na stav této disciplíny a na 

možnosti jejího osvojování. Podobně tomu bylo s dalšími výstupy v rámci studijních před,ětů 

a povinností – s publikacemi a konferenčními aktivitami. Jednoznačné zacílení a zkoumání 

stavu výuky a metodiky zvolené problematiky vedly J. Steyera ke včasnému plnění vytčených 

cílů, z nichž jen jedinému se dostalo náhradního splnění, a to zahraniční stáže vlivem přes rok 

trvající epidemie.  

Pohled na činnost J. Steyera v době celého doktorského studia vede k závěru, že tato 

činnost měla své opodstatnění a že znamenala nesporný přínos k problematice, která si takový 

vklad i další rozvoj zaslouží.               
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V Praze dne 19. 3. 2021. 


