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Koncepce práce a její struktura: 

 

Disertační práce MgA. Steyera přináší velmi užitečná řešení problematiky ze stále živé oblasti  

hudebního vzdělávání neprofesionálů. - Oblast improvizace v liturgickém prostředí, a 

nejenom v něm, přináší celou řadu otázek a ne každá odpověď na ně přináší uspokojivou 

verzi pro každého zástupce rodiny hudebně teoretických, historických a samozřejmě 

praktických oborů. Každý z těchto oborů vnímá kořeny improvizace v jiném odstínu (např. 

instrumentalisté především v nástrojové praxi, psychologové pak v teorii kreativity atd.), a je 

tedy obtížné se v jednom spisku zodpovědně vyrovnat se všemi požadavky, které celá 

hudební sféra klade. V duchu řečeného lze s uspokojením konstatovat, že autor disertace 

udělal mnoho „vstřícných kroků“ a nezanedbal valnou většinu subtémat, které jsou v oblasti 

improvizace přítomné.  

 

V duchu sympatického realismu autorova pohledu dominují v předložené práci empirické 

přístupy výzkumu vedené uznávanou vědeckou metodikou, které zjistily aktuální stav 

hudebně-teoretických znalostí a praktických dovedností dnešních liturgických varhaníků a 

reflektují též výsledky autorovy výuky na kurzech v Tachově. Ty doktorand dlouhá léta 

úspěšně vede. Součástí textu je také popis výukových postupů, které působí jako skvělá 

ilustrace jeho pedagogické praxe i jako zrcadlo výukových strategií, které sleduje. Úspěchy 

představených přístupů jsou velké. Velmi působivá jsou poté sdělení frekventantů, že ztratily 

strach z improvizace, a že ji již navíc nepovažují za výkonově nedosažitelnou. 

 

Teoretické pohledy jsou využity nejen v úvodní kapitole práce, ale i v následném  popisu 

jednotlivých položek výzkumu a přiložených učebních výkladech. Trochu jsem postrádal, že 

doktorand při popisu fází tvořivého procesu na str. 14 nepřinesl aplikaci improvizačního aktu 

na jednotlivé fáze, celou problematiku by to dále posunulo do ještě plastičtějšího světla. 

 

Celek však vyzařuje silným osobním zaujetím autora pro zkoumanou i praktikovanou hudební 

oblast a odhodláním dosáhnout v ní vysoké odborné úrovně. 

    

    

Obsahová stránka: 

 

Zaobíráme-li se vlastním jádrem celé práce, což je výukový program pro amatérské liturgické 

varhaníky, není možné jen sledovat posloupnost jednotlivých kroků. Pro posun vpřed je 



důležitý i fakt, jakým způsobem se přednášená matérie zařazuje do základních hudebně 

teoretických systémů a jak se přednášející snaží v intencích výuky vpojit svá sdělení do 

reality bez příkras a líbivých zjednodušení. Tato schopnost pedagoga je totiž důležitá a 

v očích žáků je vysoko hodnocena především v okamžiku, když k ní přistupuje sám, bez 

přinucení okolnostmi. 

Protože se tento aspekt v textu neobjevuje, myslím si, že je to jediná větší slabina 

předloženého spisku, a tak si dovoluji v rámci obhajoby vznést následující dotazy: 

 

a) viz kapitola 1.2 – jak se vypořádáváte s přístupem k improvizaci Karlheinze 

Stockhausena, který mluví o tzv. intuitivní hudbě a předepisuje jejím protagonistům 

před produkcí očistný proces, ve kterém se zbavují závislosti na nástrojové rutině? 

b) Jak vnímáte často užívaný termín „církevní tóniny“ v intencích terminologie, která 

jinak chápe pojem tónina (tvůrčí prostor s objektivně poznatelným centrem) a jinak 

církevní modus, u kterého je poznatelnost akordického centra problematizována 

v duchu tří Janečkových principů – principu citlivého tónu, principu čisté tóniky a 

principu funkčního? 

(Myslím si též, že z hlediska míry významu církevních modů v liturgické praxi je 

v textu na str. 53 protimluv) 

c) Na str. 61 sdělujete, že „spojování akordů i za cenu nerespektování pravidel tak mnoha 

hudebníkům nezní dnes nelibozvučně, tudíž se nesnaží zjistit, jakým způsobem by se 

měly akordy spojovat správně.“ Jaké spoje vyjdou náhodně „dobře“ a jaké pak vždy či 

jen někdy „špatně“? Nedá se to alespoň odhadnout? 

d) Proč pro koncepční tvůrčí činnost obsahující volbu a rozmisťování harmonických jevů 

v rámci stanovené melodie a pro hru podle značek volíte společný termín harmonizace 

melodie?  

e) Vysvětlete důvod odlišné formové klasifikace cvičení č. 8, které vykazuje rysy 

periody, tedy v žádném případě rysy regulérní třídílné formy. Proč zde nemůže jít jen 

o souhru melodických článků (frází)? Jaký máte důvod používat pro větné díly jiná 

označení, která jsou v rozporu s běžnou naukou o hudebních formách? 

f) Na str. 136 stanovujete základní normy pro provádění kontrapunktické improvizace 

s cantem firmem takto: vyhnout se paralelním kvintám a oktávám, stejně tak citlivému 

tónu stoupajícímu. Proč do této kategorie nezavádíte také citlivý tón klesající? 

g) Jakým způsobem komentujete běžný jev, že v moll dochází k častým přechodům mezi 

jejími druhy? V komentáři ke cvičení 70 se omezujete jen na harmonickou, což je 

poněkud zkreslující. Jak učíte frekventanty rychle se orientovat mezi druhy mollových 

tónin (viz př. 84, kdy pátý takt je v aiolské a jeho okolí pak v harmonické)? 

h) Protože nikde nepožadujete zápis harmonických funkcí, ptám se, jak rozvíjíte u 

frekventantů cit pro harmonický pohyb, tzn. způsob myšlení, jak se harmonický pohyb 

zahajuje, kdy se harmonický rozvoj vine vpřed, jak se zastavuje a jak se ukončuje? 

i) Kdy se frekventant doví obsah následujících přesných a celou šíři reality vystihujících 

termínů: modulace diatonická a chromatická, sekvence tonální a modulující? Jak se 

paralelně rozvíjí improvizační dovednosti a harmonické znalosti frekventanta? 

 

Odpovědi doktoranda na uvedené otázky budou poté podkladem pro mé závěrečné hlasování 

v rámci obhajoby. 

 

Hodnocení:Předloženou disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
 

V Plzni dne 27. 5. 2021                                          prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 

                                                                                                        oponent 



      

 

    

 


