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MgA. Jan Steyer se coby dlouhodobý lektor Varhanických kurzů pořádaných každoročně 
v Tachově systematicky věnuje hudebnímu vzdělávání liturgických varhaníků v Čechách. 
Významnou součást této jeho činnosti představuje výuka improvizace zaměřené pro současné 
liturgické potřeby českého církevního prostředí. Koncepce předkládaného textu doktorské práce 
z této Steyerovy činnosti vychází, sleduje toto praktické hledisko a je jím významným způsobem 
ovlivněna.  

Úvodní teoretická část textu nereflektuje pouze historicko-vývojové aspekty varhanní 
improvizace. Zároveň si z obecnějšího hlediska všímá také jejích aspektů psychologických, jež 
představují důležité východisko pro výuku improvizace v současných podmínkách, kdy většinu 
liturgicky působících varhaníků představují tzv. amatéři, tedy hudebníci různého stupně 
hudebního vzdělání, pro něž liturgická hra nepředstavuje zdroj obživy. Steyerova rešerše 
liturgických předpisů Římskokatolické církve, Československé církve evangelické a Církve 
československé husitské poskytuje obsahový rámec požadavků na varhanní doprovod liturgie. 
Z něho vychází typologie nároků na improvizační schopnosti varhaníků, jimž se snaží Steyer ve 
své metodice vyjít vstříc.   

Velmi důležitou kapitolou je detailní průzkum současné situace v oblasti českých liturgických 
varhaníků, zaměřený zejména na úroveň jejich hudebně teoretických znalostí a praktických 
hráčských dovedností. Tyto informace představují nezbytné východisko pro strukturování 
metodiky výuky improvizace. Steyer se musel vyrovnat se skutečností, že v poslední době na 
našem území neproběhl v této oblasti prakticky žádný systematický výzkum. Jeho rešerše tak 
poskytují v současné jediný relativně ucelený pohled na situaci českých liturgických varhaníků. 
Některé výsledky přinesly mnohá překvapivá zjištění, zejména v oblasti věkového zastoupení 
a dosaženého (nejen hudebního) vzdělání těchto varhaníků. 

Ve třetí kapitole Jan Steyer prezentuje svoji metodiku výuky varhanní improvizace určené pro 
české liturgické varhaníky a podrobuje ji praktickému prověření v rámci jím pořádané 
improvizační výuky. Směrodatnými údaji mu jsou nejen dosažené výsledky u jednotlivých 
frekventantů, ale také jimi poskytovaná zpětná vazba k jednotlivým cvičením apod. Tato kapitola 
představuje vlastní jádro celého textu.  

Samotná Steyerova metodika představuje v českém prostředí významný a prakticky průlomový 
počin zejména z hlediska zaměření na konkrétní cílovou skupinu amatérských chrámových 



varhaníků. Stávající nečetné domácí publikace věnované problematice varhanní improvizace 
tyto varhaníky dosud přehlížely a svými značnými vstupními požadavky prakticky 
znemožňovaly upotřebitelnost v současném prostředí většinového liturgického varhanního 
provozu.  

Této cílové skupině jsou uzpůsobeny také metodika výkladu a volba prostředků. Omezení 
výběru konkrétních písní, s nimiž je v učebnici pracováno, umožňuje demonstrovat pluralitu 
improvizačních zpracování na jednom konkrétním materiálu. Na druhé straně textu poněkud 
ubírá na určitém typu inspirativnosti a podnětnosti, jenž by pramenil ze zpracovávání většího 
množství hudebních podkladů. Vědomá a záměrná autorova rezignace na hlubší teoretický 
výklad představuje současně výhodu i omezení tohoto textu. Zejména pasáže věnované 
kontrapunktické improvizaci, vycházející z hudebního jazyka 18. století, by si dle mého názoru 
zasloužily alespoň bazální harmonizační výklad – velmi jednoduchý v dobových praktickým 
směrem orientovaných intencích. Např. úvodní seznámení s dobovým pravidlem oktávy by 
uživatelům velmi usnadnilo orientaci v rámci řešení následných kontrapunktických cvičení.  
 
Velmi podnětná (nejen pro amatéry) jsou autorova doporučení ohledně volby vhodných 
parametrů jednotlivých improvizačních formátů během (zejména katolické) liturgie (úvod 
bohoslužby, předehra/dohra k písni, závěr bohoslužby apod.). Za velmi prospěšný považuji také 
důraz textu na formální ucelenost a proporčnost improvizačních tvarů (formová schémata, počty 
taktů v nich apod.). Tento návod je velmi prospěšný i pro improvizační výuku na vyšších 
stupních škol (např. konzervatoře). Také v tomto případě realizace uzavřených 
improvizovaných forem by nebylo od věci reflektovat nedávné badatelské poznatky o dobovém 
využití tzv. partimenti (autor je v práci zmiňuje, aniž by jim nadále věnoval další pozornost) coby 
improvizačních koster v rámci výuky hudebníků v 18. století (srv. např. Khoury, Stephanie. 
Partimento as improvisation pedagogy: renewing a lost art. In. InCantare, vol. 5, Nr. 2, 2014, 
Paraná, ISSN 2317-417X). 
 
Text je koncipován tak, že může být využit i pro samouky. O to spíše by bylo vhodné doplnit jej 
o doporučení k poslechovým skladbám, jež by demonstrovaly již stávající sazební či formová 
řešení jednotlivých zde zpracovávaných problémů (krom konkrétních Pachelbelových toccat by 
se mohlo jednat i o jednotlivé chorální předehry a další vhodné žánry (nejen) z varhanní 
literatury). Bylo by také vhodné doplnit text knihy o odkazy na konkrétní harmonizace 
z Jednotného kancionálu, jež je možné upotřebit pro realizaci úkolů požadovaných v učebním 
textu a další studium. Jsem přesvědčen, že tato doplnění by využitelnost předkládaného 
učebního textu významným způsobem zvětšila. Pro cílovou skupinu amatérských varhaníků bez 
či případně s minimálním předchozím hudebním školením a obecně hudebním přehledem by 
tyto pasáže mohly zároveň znamenat významný podnět k jejich dalšímu interpretačnímu růstu.  
 
 
Hodnocení: předloženou disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  
 
 
V Plzni dne 15. 6. 2021      Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. 
           


