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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise představila doktoranda a jeho aktivity v
průběhu studia, konstatovala splnění všech studijních povinností.
Doktorand zdůraznil 2 stěžejní oblasti své práce: improvizace,
příprava varhaníků. Akcentoval princip kreativity uplatňovaný i v
jiných sférách činností. Charakterizoval prostředí, v němž chrámoví
varhaníci působí, s tím, že tato skupiny nebyla dosud ani
sociologicky, ani pedagogicky či esteticky zmapována. Ozřejmil dále
strukturu práce a charakterizoval obsah jednotlivých částí. Věnoval
se pak charakteristice a dopadu vlastního výzkumného šetření. Poté
představil vlastní sktrukturu své autorské metodiky. Oponent dr.
Aschenbrenner ve svém posudku vyzdvihl téma a způsob jeho řešení,
zejména zaměření na cílovou skupinu. Odtud vyplývá dle oponenta
užitečnost práce. Vznesl i dotazy na tzv. improvizační kostry 18.
století, metody il partimento, vznesl požadavek na vysvětlení
pravidla oktávy. Doktorand vysvětlil vztah své didaktické metody k
problematice prezentované v dotazech z hlediska historického a
metodologického. Oponent prof. Bezděk vyslovil souhlas s kvalitou
prezentované látky a s dosavadními odpověďmi a ocenil kvality
práce. Dodal roli hlediska teoretického a pedagogického. Vyslovil se
pro nutnost zařazení prezentované problematiky do kontextu
hudebněteoretického, a proto se dotázal na fázi, kdy se hudebník
seznamuje s pojmovým aparátem. Doktorand vysvětlil postup od
zážitku k poznatku, tedy o cestě vhodné pro amatérské hudebníky,
ale také pro žáky v rámci hudební výchovy apod. Zdůraznil
poznávání vícesmyslové, zároveň přirozené. V diskusi zazněl
příspěvek doc. Palkovské k zajištění rozvoje tvořivých dovedností v
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hudební pedagogice. Doktorand vysvětlil disproporci mezi
interpretačními a improvizačními dovednostmi ve výuce a v přípravě
hudebníka a pedagoga. Doc. Tichá vyslovila souhlas s logikou
navržených a verifikovaných postupů od počátků nástrojové výuky.
Doktorand vysvětlil opodstatnění takového postupu. Prof. Bezděk
připomněl náhled na problematiku z pozice hudebního teoretika,
učitele harmonie na pedagogické fakultě. Dr. Kubátová zdůraznila
roli improvizace a prostor pro ni v přípravě interpreta a amatérského
hudebníka. Zeptala se pak na limitující faktor v ovládání nástroje.
Doktorand vysvětlil postup od pětiprstové polohy a zvládání
problémů hry i za pomoci improvizace.
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