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MgA. et MgA. Marie Papežová Erlebachová úspěšně splnila během svého 

doktorského studia všechny stanovené povinnosti (jedná se o dílčí zkoušky, 

státní doktorskou zkoušku, získání podpory Grantové agentury Univerzity 

Karlovy, účast na konferencích, publikační činnost, spolupráci se zahraničím, 

výuku na katedře hudební výchovy).  Je připravena předstoupit před komisi a 

obhájit svou disertační práci Klavírní spolupráce. Specifické umění klavírní hry. 

Tato práce je v daném oboru jedinečná, její precizní zpracování obdivuhodné, 

z hlediska výzkumu a dosažených výsledků inovativní. Autorka navazuje na 

veškerou dostupnou a relevantní literaturu historickou i současnou, zároveň 

využívá svých profesních zkušeností. Posunuje oblast poznání v této 

problematice nejen v domácím, ale bez nadsázky i ve světovém kontextu. 

I když je problematika klavírní spolupráce vnímána povětšinou jako intuitivní 

záležitost, autorka, aniž by intuici jakkoli zpochybňovala či eliminovala,  přináší 

zároveň měřitelná data, která získala unikátním výzkumem ve spolupráci 

se Zvukovým studiem HAMU, kvalitními instrumentalisty a zkušenými 

pedagogy. Metodicky je práce spojením tradičních metod (návaznost na aktuální 

stupeň poznání, metoda analýzy získaných dat, komparace, hodnocení 

kvantitativní i kvalitativní, dále rozhovor, tvorba audiovizuálního dokumentu) a  

vlastní metodologie, která byla stanovena s ohledem na naprosto nový 

výzkumný záměr. Výsledkem je vytvoření uceleného pohledu na specifické 

vlastnosti jednotlivých nástrojů ve vztahu ke klavírní spolupráci. 

V práci se autorka dotýká i dalších aspektů klavírní spolupráce – úrovně výuky 

tohoto oboru v kontextu středoevropského uměleckého školství, oblastí 

hudebních i mimohudebních, s daným oborem přímo či zdánlivě okrajově 

souvisejících. 

 



Disertace je doplněna rozhovory s umělci, zabývajícími se klavírní spoluprací, s 

interprety a pedagogy. Připojen je třídílný audiovizuální dokument, k jehož 

tvorbě významnou měrou pomohla podpora Grantové agentury UK.  

Celek je tedy unikátní syntézou uměleckého a výzkumného přístupu k dané 

problematice. 

Práce ve všech směrech splnila stanovené cíle. Přinesla nové, jedinečné 

poznatky a exaktním výzkumem prověřila závěry, které se většinou získávaly 

intuitivně. Práce posouvá problematiku klavírní spolupráce a prestiž tohoto 

oboru do zcela jiné dimenze. 

Práci doporučuji k obhajobě, po které bude udělen titul Ph.D. 

 

V Praze 6. prosince 2021    Jana Palkovská 

 

 


