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1) Téma, zaměření a metody práce

Autorka se vyrovnává s úkolem podat kompaktní obraz o vývoji duchovní hudby v katedrále sv. Víta 

v Praze během dvacátého století. Stav minulý i ryze současný dokumentuje také popsáním 

konkrétních přínosů jednotlivých choregentů a varhaníků svatovítského chrámu v daném období. 

Zvláštní pozornost věnuje i varhanám a činnosti katedrálního pěveckého sboru.

Svůj záměr realizuje pomocí studia odborných dokumentů, provádí komparaci a analýzu zjištěných 

zkušeností. Informace získávala i rozhovorem s dosud žijícími choregenty a varhaníky svatovítské 

katedrály. Práci doplnila vlastní fotodokumentací nástrojů, o nichž práce pojednává.

2) Formální podoba práce

Celkový rozsah práce je 66 stran, přičemž rozsah vlastního textu tvoří 47 stran. Zařazeno je také 9 

příloh (str. 52 – 64). Bakalářská práce obsahuje prohlášení, poděkování, anotace a klíčová slova 

v českém i anglickém jazyce, obsah, úvod, 4 kapitoly, závěr, resumé, seznam použité literatury a 

seznam příloh.  Na str. 25 a 26 jsou pouze seznamy vedoucích kůru a varhaníků od r. 1277 do 

současnosti. Protože uvedené seznamy nedoplňuje autorčin komentář, patří rovněž do příloh.

Vlastním tématem práce se autorka zabývá pouze na str. 17 – 47, celkově tedy práce neodpovídá 

svým rozsahem kritériím pro bakalářskou práci.

Pod čarou jsou uvedeny odkazy na citovanou a použitou literaturu. V práci se vyskytují překlepy, 

chyby gramatické (str. 17,32, 33, 37, 44, 46, 51) a stylistické (str. 9, 11, 16, 36, 41, 47, 51)

v akceptovatelné míře. Seznam použité literatury obsahuje všechny potřebné údaje. V názvu práce je 

použito slovo „choregent“.  Na českém internetu najdeme toto slovo pouze v informaci o posuzované 

práci, ve slovníku cizích slov ho nenajdeme vůbec. Patrně se jedná o slangový výraz pocházející 

z německého slova „chorregent“. V českém prostředí je zaužívaný výraz etymologicky vycházející 

z latiny „regenschori“. Autorka ovšem mohla aspoň v názvu uvést český výraz „vedoucí kůru“, „ředitel 

kůru“, “ vedoucí chrámového sboru“. Výraz „choregent“ do spisovné češtiny není zařazen.

3) Práce s prameny a literaturou

Autorka použila ve své práci 30 titulů a 12 internetových zdrojů. I když autorka uvádí pod čarou 

pramen, z něhož čerpá, není uvedena strana, z které čerpala. Z textu bakalářské práce není na mnoha 



místech zřejmé, zda se jedná o parafrázi nebo autorčiny vlastní myšlenky, není jasně oddělena citace 

od původního textu autorčina. Jinde je uvozovkami citace označena, ovšem chybí zdroj, z kterého 

autorka cituje (str. 16, 18, 23, 28). Někde je přesná citace nahrazena obecným tvrzením (např. str. 12: 

„někteří historikové uvádějí“, str. 21: „ v jednom starém vydání časopisu Cyril z r. 1933“).

4) Obsah práce

Práce je členěna do 4 kapitol, autorka ji pojala jako deskriptivní, přináší nastudovaná fakta, vlastní 

názory přináší minimálně.

V první kapitole se autorka zabývá historií duchovní hudby u nás a v Evropě, přičemž hIstorii české 

duchovní hudby 20.století (tzn. tématu práce)věnuje pouze tři strany textu.

Druhá kapitola popisuje úkoly, vlastnosti a schopnosti regenschoriho a varhaníka.

Ve třetí kapitole čteme o životě a díle vedoucích chrámového sboru a varhaníků 20. stol., kteří 

působili v katedrále sv. Víta.

A ve čtvrté kapitole autorka dokumentuje historii varhan svatovítského chrámu i činnost pěveckéo 

chrámového sboru.

Práce má sice díky uspořádání do subkapitol přesné vnější členění, vnitřně však jasně a důsledně 

uspořádána není . Např. :

V subkapitole „Hudební tradice ve středověku a situace v Čechách“ autorka řeší, které nejstarší 

skladby se hrají v katedrále v současné době, a kde se dnes pořádají semináře o gregoriánském 

chorálu.

Nebo v subkapitole 1. 4 “Reforma církevní hudby, 19. století“ autorka téměř polovinu textu věnuje 

popisu situaci během 1. a 2. světové války, které proběhly ve století dvacátém.

V subkapitole 1.5 „Stručná historie české duchovní hudby 20. stol.“ začíná autorka (aniž svůj záměr 

zdůvodní) popisem situace v období komunistické totality, pak teprve se vrací k r. 1903.

Na vybraných místech se autorka zamýšlí nad příčinami konkrétních jevů, ale ne vždy se jí daří 

poctivě argumentovat (např. na str. 17 považuje za příčinu úpadku hudební kulturnosti českého 

národa 40 let politického útlaku. Zřejmě si zaměnila pojem „hudební kulturnost“ s pojmem „liturgická 

hudba“, protože během čtyřiceti let socialismu v Čechách docházelo k potlačování rozvoje duchovní 

hudby nikoli hudební kulturnosti jako takové.

5) Přínos práce

Z předložené práce je zřejmé, že je autorce téma duchovní hudby v katedrále sv. Víta osobně velmi 

blízké, protože je sama členkou chrámového sboru a aktivně se podílí na hudebním  životě katedrály. 

Možná by bylo vhodnější zaměřit celou práci pouze na duchovní hudbu provozovanou chrámovým 

sborem, způsobem interpretace historického sborového zpěvu, kde by autorka mohla využít své 

praktické zkušenosti a zájemce z řad laiků i profesionálů skutečně inspirovat k vlastní práci. Kronika o 

varhanících a vedoucích kůru sama o sobě tak velkým přínosem čtenáři není. 

6) Připomínky



Formální úpravu textu považuji za nedostatečnou. Není jasně rozlišeno, co je citace, parafráze, z jaké 

strany je citováno. Třetina předloženého textu neodpovídá zadanému tématu a vnitřní uspořádání 

některých subkapitol působ nesourodě.

Za nejpřínosnější považuji část věnovanou současnému regenschorimu a kavitám chrámového sboru.

Otázky:

1) Proč jste si zvolila dané téma?

2) Proč se funkce vedoucího kůru a varhaníka v r. 1994 spojily v jednu?

3) Které ho z varhaníků a ředitelů kůru svatovítské katedrály ve 20. století považujete z hlediska 

rozvoje liturgické hudby za nejvýznamnějšího a proč?

4) Kterým směrem se podle Vás „vydala“ chrámová hudba v 21. století?

7) Celkové hodnocení

Po obsahové stránce hodnotím práci jako uspokojivou.

Vzhledem k formálním nedostatkům navrhuji  hodnocení  4.

V Praze dne 13. Května 2011                                                   MgA. Alena Špačková




