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Zpěvník Mešní zpěvy. Analýza a využití v hudební pedagogice.

Kristýna Vychytilová si zvolila aktuální téma pro současnou liturgickou praxi a pokusila se 

nalézt využití i mimo církev, prioritně v hudební pedagogice. Diplomová práce je rozdělena do tří 

velkých celků s obecnými názvy (1. Teoreticko-historická část, 2. Analytická část, 3. Didakticko-

praktická část). První kapitola vysvětluje klíčové pojmy této práce, zabývá se mezníky ve vývoji 

liturgické hudby, prameny písní pro zpěv při liturgii, okolnostmi vzniku graduálu Mešní zpěvy, 

jeho obsahu a se zásadními zdroji, ze kterých čerpá. V analytické části se autorka věnuje statistice 

a analýze vybraných písní, v závěrečné kapitole nastiňuje možnost jejich využití v hudební 

pedagogice a přináší jejich metodické zpracování pro základní školy.

První kapitola je zpracována na vcelku dobré úrovni, i když některé formulace nejsou přesné, 

některým záležitostem se autorka věnuje zbytečně podrobně, jiné by zasloužily důkladnější 

komentář. Pozitivně hodnotím zejména podkapitolu 1.4 o kancionálech, ze kterých Mešní zpěvy 

čerpají.

Konkrétní výhrady v první kapitole mám k větám na str. 16. Tvrdit, že „Vývoj církevní 

hudby se dělí na čtyři epochy – počátek a rozvoj gregoriánského chorálu, počátky vícehlasu, 

instrumentální hudba chrámová a doba velké obnovy gregoriánského chorálu.“ je velice 

zjednodušené. Máme-li periodizovat vývoj církevní hudby, pak bude mít určitě více fází, než tyto 

čtyři. Např. poslední jmenovaná fáze je záležitostí 19. a počátku 20. st. a to ještě pouze na 

určitém území. Není zde vůbec zmíněna církevní hudba 20. a počátku 21. století. Bohužel se 

ukazuje, že při přebírání informací z literatury musí člověk každý fakt kriticky zkoumat. Tištěné 

odborné knihy nejsou vždy zárukou pravdivosti a přesnosti. Diplomantka čerpá z Českého 

etymologického slovníku J. Rejzka, který jistě nepatří mezi nekvalitní literaturu, ale o oblasti 

liturgické hudby bohužel autor přesně informován není. Převzaté tvrzení, že zvolání kněze na 

závěr bohoslužby „Ite, missa est!“ znamená „Jděte, jste rozpuštěni“ je nesprávné. „Missa“ 

pochází od slova „missio“ tedy poslání. Správný překlad je tedy „Jděte, jste vysláni“ (nést do 

světa Krista). Další nepřesnost se vyskytuje na str. 20, kdy K. Vychytilová píše, že různé typy 

mší (missa brevis, missa solemnis...) jsou instrumentální formy. Správné by samozřejmě bylo 

napsat vokálně instrumentální formy. Chybný údaj je uveden také na str. 22, jde o vymezení let, 

kdy se konal Druhý vatikánský koncil. Správné letopočty jsou 1962-1965.

Analytická část je zpracována pečlivě, přínos práce spatřuji ve zpracování tabulek a grafů, ze 

kterých lze vyčíst, jaké nápěvy se v Mešních zpěvech nejvíce vyskytují, jaké převažují tóniny, 



z jakého kancionálu je píseň převzata apod. Oceňuji také způsob výběru písní, které autorka 

analyzuje a získané informace aplikuje v hodinách hudební výchovy na základní škole.

Didakticko-praktická část diplomové práce prozrazuje autorčinu pedagogickou zkušenost. 

Metodické zpracování písní v hodinách hudební výchovy na základní škole je pečlivé, zahrnuje 

cíle hodiny, metody i reflexi. Motivace žáků je podpořena křížovkami, kvízy a jinými 

aktivizačními činnostmi. Do hodin hudební výchovy bych ale nezařazovala výrobu adventního 

věnce, protože to je záležitost časově dost náročná a v nízké časové dotaci hudební výchovy bych 

dala přednost spíše hudebním záležitostem. 

Velice oceňuji v příloze uvedený rozhovor s Bohuslavem Korejsem, jedním z autorů 

graduálu Mešní zpěvy, který osvětluje zajímavé otázky týkajících se jeho vzniku a obsahu.

Diplomová práce Kristýny Vychytilové je produktem její systematické práce, vytčené cíle 

byly naplněny, ale kvůli výše uvedený výhradám navrhuji hodnocení velmi dobře.
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