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Práce mapuje poměrně málo známou oblast tvorby českých skladatelů-kompozice pro smyčcový orchestr ve 

výše uvedených letech. Stručnými analytickými pohledy v kapitolách 3-6 charakterizuje autor postupně díla 

R.Drejsla, J.Zd. Bartoše, I. Jiráska, K. Horkého, I. Krejčího, J. Felda, F. Domažlického, J. Klusáka, V. Kalabise, 

I. Hurnika, C. Kohoutka, K. Husy a M. Hlaváče. To je poměrně bohaté spektrum autorů a jejich děl zahrnující 

nejrůznější kompoziční útvary od míniatu1 až po symfonické skladby. 

Zajímavá a do jisté míry sumarizující je kapitola 7 -"česká poválečná tvorba pro smyčcový orchestr 

v domácím i mezínárodním kontextu:' 8. kapitola,J>i'11ohý'přináší soupis pramenů a literatury a soupis skladeb 
eV. 

utříděný jednak dle autorů řazených abecedně a jednak přehled skladeb řazený dle roku jejich vzniku. Tyto 

přílohy mohou být užitečným zdrojem informací pro dirigenty, umělecké šéfy či dramaturgy komorních 

smyčcových orchestrů, kteří chtějí obohatit repertoár svých ansámblů. 

Práci považuji za užitečnou a cennou i pro hudební praxi, mám však několik doplňujících připomínek: 

str.6, řádek 19- nejsem si zcela jist, zda lze dnes ještě hovořit o Janáčkově Suitě pro smyčce jako o 

,J1)éně známé .. :' 

str.6, 3. odstavec- chtěl bych upozornit, že i v české hudbě sledovaného období existuje kompozice, 

jež má svůj počátek ve smyčcovém kvartetu. Známý kvartet d moll Vladimíra Sommera byl provozován 

i ve verzi s kontrabasem. Myslím, že by bylo možno dohledat v autorově pozůstalosti i partituru této 

úpravy. 

str.7-sem by bylo možno zařadit i skladby českých autorů z období před 2. světovou válkou (např. 

Pavel Haas-Studie (1943), V. Kálik- Preludium (1931), J. Řídký- Serenáda (1941), J. Ktička-l, 

sínfonietta (1941), F. Pícha-Suita pro smyčcový orchestr a gong (1933). 

Oceňuji výběr analyzovaných skladeb, přesto bych však upozornil Na skladbu Č. Gregora (v soupisu 

skladeb je uvedena) Suite per orchestra (1959), jež podle mého názoru patří v kontextu doby 

k nejlepším kompozicím v tomto oboru.s wllillllaei 

str.62, I.odst. - Nemohu zcela souhlasit s formulací, žé' .... barevná a výrazová škála, která je v případě 

smyčcového orchestru výrazně omezena, neínspirovala autory k vytváření celovečerních cyklických 

kompozic .. :' Ve sledovaném období nebylo vytváření celovečerních kompozi9.;obvyklým cílem ani 

v hudbě symfonické. 

Celkově práci hodnotím jako velmi přínosnou a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 
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