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Diplomová  práce  Kristýny  Vychytilové  představuje  studii  zasahující  do  problematiky 
duchovní hudby a její integrace do výchovně-vzdělávacího procesu. Autorka práce si jako 
předmět svého zkoumání zvolila kancionál Mešní zpěvy, který plní funkci snadno dostupného 
zdroje  české  duchovní  písně  v její  tisícileté  historii  a  jehož  hodnotu  lze  spatřit  kromě 
uvedených písní i v poznámkovém aparátu. 

Vstupní text práce uvádí čtenáře do problematiky: seznamuje s kancionálem Mešní zpěvy, 
jeho  strukturou  a  obsahem  a  dále  se  strukturou,  metodami  zpracování  a  cílem  samotné 
diplomové  práce.  Celková koncepce  práce  je  pak  rozvržena  do tří  zásadních  tematických 
celků: teoreticko-historické části (kapitola 1, str. 8–39), části analytické (kapitola 2, str. 40–
57) a závěrečné části didakticko–praktické (kapitola 3, str. 58–71).

První kapitola (teoreticko-historická) se věnuje terminologii a vymezení pojmů z oblasti 
liturgiky,  liturgické  hudby  a  popisuje  zpěvník  Mešní  zpěvy (vznik,  zdroje  písní  atd.). 
Samostatná  podkapitola  (1.4)  informuje  o  zpěvnících,  kancionálech  a  graduálech  – 
pramenech,  z nichž byly čerpány písně pro  Mešní  zpěvy.  Kapitola  přináší  na jedné straně 
množství  souhrnně  zpracovaných  informací,  na  druhé  straně  bohužel  i  řadu  obsahových 
nedostatků. Jedním z nich jsou například dvě téměř bezprostředně po sobě následující věty 
zcela opomíjející existenci doby postní: „Dobu mezi vánočními svátky a Velikonocemi a také 
mezi velikonočním okruhem a adventem vyplňuje mezidobí.“ (str. 11) a „Mezidobí začíná 
pondělím po svátku Křtu Páně a končí sobotou před 1. adventní nedělí (ještě je přerušeno 
Velikonocemi).“ (str. 12). Chybně jsou uvedeny i letopočty vztahující se k II. vatikánskému 
koncilu: „Druhý vatikánský koncil (1958–1963) ...“ (str. 22)

Analytická část  práce je zaměřena zejména na rozbor vybraných pěti  písní:  Vítej,  Jezu 
Kriste, z nebeské výsosti,  Prosíme tě, ó Růžičko,  Kristus, příklad pokory,  Nuž, všichni věrní,  
vesele  a  Cesta  k nebi  nová,  živá,  jako  zástupce  jednotlivých  liturgických  dob.  Zásadní 
problém  spatřuje  oponent  v  kritériu  frekvence  nápěvů  během  liturg.  roku.  Jako  zcela 
nevhodné  se  oponentovi  jeví  užití  slovesa  „zazní“,  např.  „Nápěv  34  zazní  během všech 
ročních cyklů 97x s různými obměnami textu.“ (str. 41) Prováděla autorka statistiku, zda tento 
nápěv zazněl v provozovací liturgické praxi během tří liturgických ročních cyklů skutečně 
97krát,  nebo  je  její  tvrzení  pouze  hypotetické?  Nebylo  by  lépe  užít  spojení  např.  „může 
zaznít“? Oponent si klade otázku, zda jedno z autorčiných kritérií pro výběr písní, tj. četnost 
opakování nápěvu písní, není zavádějící, resp. zda se kritérium vztahuje ke statistice, kolikrát 
nápěv skutečně zazněl, např. ve vybraných kostelech, či zda se kritérium týká četnosti užití 
nápěvu v daném zpěvníku. Absence takové statistiky či absence zmínky o ní dává tušit, že se 
jedná o četnost užití nápěvu v daném zpěvníku. To však zpochybňují následná sdělení typu: 
„První kritérium – jak často se nápěv vyskytuje, ilustruje Graf č. 3 Nejhranější nápěvy. Ten 
znázorňuje  deset  nejhranějších  nápěvů v období  tří  let,  tedy v ročních  cyklech  A,  B i  C. 
Jinými slovy jak často během tří let zazní jeden nápěv...“ (str. 44) a další.

Samotná  analýza  vybraných  písní  často  obsahuje  polemická  či  chybná  tvrzení  –  např. 
v případě  písně  Prosíme  tě,  ó  Růžičko,  která  zachovává  po  celou  dobu  tóninu  G  dur: 
„K harmonizaci  melodie  bylo  použito  jak běžných akordických spojů z tóniny G dur,  tak 
i mimotonální dominanty z tóniny D dur ve třetím taktu (na poslední době).“ (str. 51)
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Podobně  tak  např.  u  písně  Kristus  příklad  pokory,  kde  autorka  předkládá  nejasné 
vysvětlení formy písně: „Melodii můžeme rozčlenit  na čtyři  díly.  Vzhledem k rytmickému 
materiálu písně – stálé opakování dvanácti čtvrťových not a třináctou půlovou, můžeme říci, 
že  se  jedná  o  jednodílnou písňovou formu.  Melodická  linka  písně však  napovídá,  že  jde 
o malou písňovou formu s náznakem třídílnosti.“ (str. 52)

V případě  písně  Cesta  k nebi  nová je  to  chybné  určení  modu  jako  mixolydického. 
Rozporuplný dojem budí  i  věty:  „Píseň je  zapsána v rozsahu septimy.  Je  určena  spodním 
vrcholem es1 a vrchním vrcholem d2. Melodie využívá tónového materiálu církevní stupnice.“ 
(str. 57)

Didakticko-praktická část se zabývá metodickým postupy a možnostmi využití vybraných 
písní,  popř.  celého  zpěvníku  Mešní  zpěvy  v  hudebněpedagogické  praxi.  Zvolené  písně 
autorka práce začleňuje do modelových vyučovacích hodin určených žákům 2. stupně ZŠ. 
Metodika těchto hodin je koncipována na principu integrace hudební pedagogiky s dalšími 
obory (historie,  umění,  literatura)  –  př.  doba adventní  počítá  s výrobou adventního věnce 
apod.  (str.  59)  Oponent  naprosto  souhlasí  s autorčiným  tvrzením,  že  písně  zařazené  do 
Mešních zpěvů mohou být přirozeným a nenásilným způsobem seznámení  žáků s církevní 
modalitou, případně s liturgickou hudbou či liturgií jako takovou. (str. 58)

Text  předkládané  diplomové  práce  na  první  pohled  vykazuje  velmi  dobrou jazykovou 
a stylistickou úroveň. Tento dojem bohužel narušují gramatické nedostatky typu: „například 
Sv.  Václav“,  „mše k nejsvětější  Trojici“,  „pátek k sv.  kříži“  (vše str.  10),  „svátek Božího 
těla“, „svátek sedmibolestné Panny Marie“, „Dies Irrae“, „misa solemnis“ (str. 17), či věty 
nevhodně formulované: „Pašije jsou částí evangelia o Kristově umučení.“ (str. 12), použití 
citace překladu zvolání Ite, missa est, obecně překládaného a užívaného jako „Jděte ve jménu 
Páně“,  jako „Jděte,  rozpuštěna je“.  (str.  16),   „...  (zpěvy)  melismatické  (na jednu slabiku 
připadá  dlouhá  řada  tónů).“  nebo  „(Komenského  Kancionál)  obsahuje  několik  set  žalmů 
a duchovních písní.“ (str. 35)

Práce se opírá o bohatý zdroj primární i sekundární literatury. Za cennou část práce pak lze 
považovat  písemnou  formu  rozhovoru  s jedním  z autorů  Mešních  zpěvů,  Bohuslavem 
Korejsem. Dále pak tabulky nápěvů, které mohou být cenným materiálem pro další případné 
analýzy a srovnávací studie písní použitých ve zpěvníku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Práci hodnotím známkou dobře. 

Otázky k obhajobě:
Podle čeho nese své pojmenování Graduale triplex? (str. 14)
Je možné v souvislosti se žalmem hovořit o refrénu či o slokách?  (str. 13)
Zdůvodněte  pojem  instrumentální  hudba  chrámová  (str.  16),   příp.  větu  „Další  rozvoj 
instrumentálních forem používaných při liturgii (missa brevis, missa solemnis, missa plenaris) 
nastal v klasicismu.“ (str. 20)
Pokrývá autorkou předložené členění dosavadního vývoje církevní hudby všechny její formy? 
(str. 16)
Jaký je rozdíl mezi tóninou a modem? (str. 46)
Vysvětlete větu: „Melodie této písně je svébytná, soběstačná.“ (str. 49, 53 aj.)
V jakém modu je píseň Cesta k nebi nová, živá? (str. 56)
Proč je při liturgii dávána přednost výběru písní z Jednotného kancionálu před výběrem písní 
z Mešních zpěvů?

V Praze dne 10. ledna 2011  PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
              oponent
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