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Volbu tématu lze jedině uvítat, neboť osobnost nedávno zesnulého Jindřicha Felda je jednou 
z nejvýraznějších osobností české skladatelské scény po 2. světové válce.Rozsah jeho komorního díla, kde se 
uplatňuje flétna/je velmi značný a zahrnuje několik desítek skladeb. A tady je nutno ocenit píli a pečlivost 
diplomantky, s níž k práci na zvoleném úkolu}Cs využitím konzultací s tehdy ještě žijícím autorem- nepochybně 
přistupovala. 

Těžištěm práce jsou přehledné analýzy prezentovaných skladeb. Analýzy se zaměřují především na základní 
formovou podobu kompozic a na uplatnění dvanáctitónové kompoziční techniky ev. dalších výrazových 
prostředků Nové hudby 50. a 60. let. 

Již tady musím ale vyslovit svoji první výhradu. Tak jak jsou analýzy koncipovány, poněkud posouvají 
Jindřicha Felda do sféry skladatelů přistupujících ke kompoziční práci čistě racionálním a kalkulativním 
způsobem, což ovšem v jeho případě rozhodně neplatí. Tónová řada sama je pouze jen jakýsi výchozí artefakt, 
jenž je skladateli podkladem, tónovou množinou, z níž formuluje vlastní vyjadřovací prvky svého díla. A proto 
bych např. uvítal v práci hlubší pohled na melodicko-rytmickou povahu témat, stylizaci sólového nástroje či na 
instrumentaci. To by ovšem znamenalo trochu jinou koncepci práce jako takové-např. omezit počet 

analyzovaných skladeb a vybrat z každého období Feldovy tvorby jen ty nejreprezentativnější a na ně se zaměřit 
zevrubnějším a komplexnějším analytickým pohledem. 

K práci mám ovšem i další připomínky: Zvláště bych chtěl upozornit, že její odbornou hodnotu poněkud 
devalvují některé diskutabilní formulace hudebně teoretické a také (bohužel) i stylistické ba i gramatické chyby. 
V tomto oponentském hodnocení uvádím jen některé: 

str.9, řádek 13-"nebo také velmi rád vyprávělo výrazných svých hudebních zážitcích .. :'(slovosled I) 
str. I I , řádek 5;~ .. četli (I) se různé knihy, poslouchali (I) nahrávky ... " 
str. I 5, řádek 25- uvádí se počet 32 Feldových komorních skladeb s flétnou, na str.5 (řádek 3) je však 
zmíněno 42 skladeb 
str.18, odst.6- ,~ .. v závěru l.části Lento je ožito (!) dokonce spoje g-c .. :' Kromě zřejmého překlepu 
~,ožitd~ intervalový postup g-c není spoj ale tónový sled. 
str. 19, řádek 13 - nástup comesu v kvintovém intervalu bych neformuloval jako ,~ .. správný podle 
pravideL:' (u hudby 20. století už vůbec ne!) ale např. jako obvyklý princip reperkuse hlasů barokní 
fugy a pod. 
str.23, poslední odstavec vyznívá tak, že podstatou fugy je dvouhlasost, což neodpovídá praxi 
str.26, řádek 6-existuje forma ronda, nikoli forma,,rychlého ronda .. :' 
str.26, odst.6- není mi zřejmá definice ,,hlavních a méně významných dodekafonických řad .. :' Již jsem o 
tom hovořil výše-řada je pouze podklad, z něhož se teprve formuluje tematický či mezivětný materiál 
skladby. Teprve tady by byla vhodná hierarchizace- ( hlavní či vedlejší část skladby a pod.). 
str.27, 8. řádek- formulace" Tóny řady procházejí všemi party .. :' spíše znamená, že procházejí všemi 
hlasy-party jsou ve skladbě dva-flétnový a klavírní. 

Takovýchto připomínek mám k práci celou řadu a jsou všechny vyznačeny tužkou v exempláři, který jsem měl 
dispozici. 

Ještě několik poznámek závěrem:: 
str.9-ve výčtu aktivit J. Felda po roce 1989 by nemělo asi chybět, že byl spoluzakladatelem obnoveného 
skladatelského sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. 
str.149 - kapitola ,,skladby J.Fe1da v kontextu flétnové tvorby 20. stoletf'- zde mám určité výhrady 
k hodnocení a zařazení skladby J. Rychlíka Čtyři partity pro sólovou flétnu-nevím, co se myslí" starší 
tradict'?! Navíc v přehledu skladeb absentují Rychlíkovy Quattro studi pro flétnu a zejména Relazioni 
pro altovou flétnu, anglický roh a fagot, ježjsou v kontextu doby zvláště progresívní skladbou. 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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