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Marie Papežová Erlebachová si jako téma své disertační práce zvolila problematiku 
klavírní spolupráce. Pro výzkum této oblasti má všechny předpoklady. Na Hudební fakultě 
Akademie múzických umění vystudovala obor hra na klavír i obor dirigování. Je tak do 
hloubky seznámena nejen s problematikou sólové klavírní hry, ale také se studiem partitur 
skladeb pro více nástrojů, se specifiky jednotlivých nástrojů a nástrojových skupin a 
s problematikou souhry a vzájemné komunikace mezi více hudebníky.  

 V první kapitole autorka shrnuje vývoj klavírních škol a prací na téma klavírní 
spolupráce od prvních traktátů až po literaturu 21. století. Ve druhé kapitole mapuje 
nejvýznamnější práce 20. a 21. století, zabývající se danou tématikou. Dělí je na výukové 
materiály pro klavíristy začínající s klavírní spoluprací a na výukové materiály pro pokročilé 
klavíristy. Ve třetí kapitole hledá autorka odpověď na otázku, zda se ve výuce v uměleckých 
školách ve střední Evropě shoduje praktická výuka klavírní spolupráce s teoretickými 
poznatky publikovanými v odborné literatuře. Nejobsáhlejší čtvrtá kapitola je výsledkem 
výzkumu zaměřeného na specifické vlastnosti jednotlivých nástrojů. Tato specifika 
bezprostředně ovlivňují spolupráci s klavíristou. Ve Zvukovém studiu HAMU byl natočen 
audiovizuální dokument, zachycující a srovnávající hru jednotlivých nástrojů v různých 
polohách, při různých druzích techniky a intenzity zvuku. Tato hra je pak zkoumána ve 
spolupráci s klavíristou především z hlediska souhry a zvukové vyváženosti. V závěru 
kapitoly se autorka zamýšlí nad dalšími aspekty klavírní spolupráce, jako je problematika 
zkoušení, koncertu, repertoáru a další. Text je doplněn přílohami s rozhovory s klavíristy, 
věnujícími se klavírní spolupráci i s hráči na smyčcové i dechové nástroje, kteří problematiku 
osvětlují z protilehlé pozice. 

 Autorka zpracovala zvolené téma systematicky a s invencí. Srozumitelně vytyčuje cíle 
svého zkoumání i metody, kterými bude postupovat, přehledně stanovuje své hypotézy a 
přesvědčivě zdůvodňuje jejich potvrzení. Je znát, že s danou problematiku je seznámena do 
hloubky nejen teoreticky, ale že má s oblastí klavírní spolupráce také bohaté zkušenosti 
praktické. V textu nalezneme mnoho zajímavých postřehů a úvah. Své zkušenosti a poznatky 
dokázala autorka propojit se zkušenostmi dalších odborníků a s výsledky, získanými 
pozorováním a měřením ve zvukovém studiu. Data, získaná měřením ve studiu tak osvětlila a 
podepřela zkušenosti hudebníků, v mnoha případech je zpřesnila a dala jim konkrétnější tvar. 
Závěry, získané tímto výzkumem tak jsou nepochybně obohacením současného stavu poznání 
a mohou být pro odbornou veřejnost cenným zdrojem poznání a inspirace. 

 Práce o celkovém rozsahu 154 stran textu a 154 stran příloh je pečlivě zpracována po 
stránce obsahové i formální, text je logicky strukturován. Je doplněna dvěma přiloženými 



DVD. Seznam použitých informačních zdrojů je bohatý a přehledně uspořádaný. Jazyk 
autorky je kultivovaný, srozumitelný a výstižný. K používaným termínům bych si dovolila dát 
jeden návrh. Ne příliš výstižné označení „tónové začátky“ doporučuji nahradit běžně 
používaným souslovím „nástup tónu“, vystihujícím podle mého názoru lépe a srozumitelněji 
podstatu problému.  

 Autorka ve své disertační práci splnila cíl, který si vytyčila a splňuje podmínky 
kladené na disertační řízení. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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