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Michaela Janoušková: Vítězslava Kaprálová - hledání vlastní cesty 
Partita pro klavír a smyčcový orchestr op. 20. Concertino pro housle, klarinet a orchestr 

op. 21. Diplomová práce ÚHV UK FF v Praze 2007, 89 stran (včetně příloh) 
Oponentský posudek 

Předložená diplomová práce se podrobněji zabývá dvěma "pozdními" orchestrálními 

díly předčasně zesnulé české skladatelky Vítězslavy Kaprálové (1915-1940), vzniklými resp. 

rozpracovanými během jejího studia v Paříži u Bohuslava Martinů. Kromě nezbytného úvodu 

a závěru je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola je věnována Partitě pro klavír a 

smyčcový orchestr op. 20, druhá kapitola pojednává o Concertinu op. 21, třetí kapitola se 

zabývá srovnáním zmíněných děl Vítězslavy Kaprálové se současně vznikajícími opusy jejího 

učitele a přítele Bohuslava Martinů, jmenovitě s jeho Tre ricercari pro komorní orchestr (H 

267, 1938), a čtvrtá kapitola zvažuje místo obou analyzovaných opusů v celkovém kontextu 

(předcházejících) děl Vítězslavy Kaprálové. 

Za jednoznačný přínos a přednost předložené práce považuji to, že se její autorka 

zevrubně obeznámila s dochovanými autografními prameny k oběma analyzovaným dílům a 

podala na příslušném místě podrobnou zprávu o jejich pramenné situaci. Tato její zjištění jsou 

významná zejména v souvislosti s Concertinem op. 21, které bylo pro účely tištěného vydání 

(pořízeného poprvé v roce 2003) "dotvořeno" či přinejmenším "doinstrumentováno". Analýzy 

obou zvolených skladeb jsou pak provedeny standardním způsobem a všímají si postupně 

formového rozvrhu, tematické a motivické práce, harmonicko-tonálního průběhu, tektonické 

výstavby a instrumentace. 

Menší otazníky či námitky mohou vzbuzovat některé konkrétní formulace v 

předloženém textu, a to jak z hlediska formálního (terminologického a/nebo jazykově 

stylistického), tak také z hlediska věcného. K těm prvním patří například nejednotné užití 

termínů "autograť' a "rukopis" (s. 5-7), nebo slovní spojení (charakteristiky) jako například 

"přenášení přízvuku na různé doby v taktu", "vertikální rytmické figury" (s. 14), "postup ve 

stylu předvětí a závětí", "zdvihové osminy k době" (s. 16), "rytmická pásma s odlišnou 

přízvučností" (s. 25), "typická podoba doprovodné figury ... je tvořena ... její obrácenou 

'předraženou' variantou" (s. 37) atp. Z hlediska věcného lze poukázat například na ojediněle 

uplatněný a dle mého soudu zbytečný odkaz na "typické znaky moravské lidové hudby" (s. 



37), nebo na blíže nevyargumentované konstatování, že "instrumentace nebyla silnou 

stránkou Kaprálové ani v jejích předchozích skladbách" a že se skladatelka tomuto umění 

začala učit teprve u Bohuslava Martinů (s. 64). 

Závažnějším problémem je z mého pohledu to, zda a do jaké míry je vůbec možné 

prostřednictvím zvolené metody analýzy adekvátně popsat a doložit ono "hledání vlastní 

cesty", neboli autorčina individuálního kompozičního stylu, a zároveň i to, zda a nakolik je v 

daném případě vůbec smysluplné o takovémto individuálním stylu uvažovat. Obávám se, že 

odpověď je spíše záporná. Vítězslava Kaprálová byla sice bezpochyby mimořádně 

talentovaná, avšak až do své předčasné smrti zůstala de facto žačkou či studentkou, 

absorbující jak se zdá zpočátku "pozdně romantické" vlivy profesora mistrovské školy 

pražské konzervatoře Vítězslava Nováka a poté "neoklasické" tendence vyznačující tvorbu 

pařížských skladatelů včetně Bohuslava Martinů na konci 30. let 20. století. Na případné 

rozvinutí vlastní hudební řeči jí nebyl dopřán čas. 

Přes uvedené dílčí připomínky alnebo námitky se domnívám, že práce Michaely 

Janouškové jako celek splňuje nároky, kladené obvykle na práci diplomní, a může být proto 

přijata k obhajobě. 

V Praze 14.9.2007 

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 


