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Oponentský posudek 
________________________________________________________________________  

 
  
 Předložená bakalářská práce Martina Šochmana, věnovaná Smetanově symfonické 
básni „Tábor“ z cyklu „Má vlast“, se řadí k typu prací, jež se znovu vracejí k tématům, která 
byla v dosavadní odborné literatuře opakovaně a zdánlivě dostatečně diskutována, a pokoušejí 
se k nim přistoupit jiným způsobem a z jiného úhlu pohledu. Práce obsahuje tyto stěžejní 
kapitoly – necháme-li stranou Úvod, Závěr a obligátní – reprezentativní – soupis 
prostudovaných a citovaných publikací: 2. [Smetanův] Tábor ve světle českého nacionalismu 
19. století, 3. Formová idea symfonické básně Tábor, 4. Různé analytické přístupy 
k symfonické básni Tábor, a 5. [Lisztova] Hunnenschlacht a [Smetanův] Tábor: pokus o 
komparativní pohled.   
 
 Rozvržení práce se jeví jako poněkud „nestandardní“ potud, že kapitoly věnované 
stavu bádání a založené na shrnutí a hodnocení dosavadní literatury (tzn. kapitola 2. a části 
3.l. a 3.2. kapitoly 3. na jedné a kapitola 4. na druhé straně) rámují autorův vlastní badatelský 
výkon, soustředěný do podkapitoly 3.3. Tábor: pokus o výklad formové ideje symfonické 
básně, namísto aby jej předcházely. Je však třeba říci, že v kontextu práce má toto rozvržení 
svoje opodstatnění a nikterak neruší. Zároveň velmi oceňuji způsob, jakým se autor 
v kapitole 4. i na jiných místech své práce vyrovnal s existující muzikologickou literaturou, 
tzn. dokázal vyzvednout její dílčí kvality a podněty i tam, kde se k jejím závěrům stavěl 
kriticky anebo se s nimi přímo rozcházel.   
 
 Moje výhrady, respektive spíše náměty k diskusi a k případnému pozdějšímu 
přehodnocení prezentovaného stanoviska, se týkají dvou věcí: 
 1) „Formová idea“ symfonické básně Tábor: Martin Šochman na několika místech své 
práce správně poznamenává, že formové řešení této kompozice lze chápat a interpretovat 
několika způsoby. Za sebe bych se klonila k náhledu, že se zde jedná – v prvním plánu, 
v nejobecnější rovině – o třídílnou formu, vyznačenou kontrastními tempovými charaktery 
(Lento – Molto vivace – Lento maestoso), a zároveň o formu se zřetelnými rysy formy 
sonátové. Na rozdíl od autora práce se domnívám, že úvodní díl plní dvojí či dvojjedinou 
funkci, tj. funkci introdukce a zároveň funkci expozice. V úplném citátu nápěvu „husitského 
chorálu“ v závěru tohoto dílu (Grandioso) bychom pak mohli rozlišit „oblast hlavního 
tématu“ (5 + 4 takty), „vedlejší téma“ (4 takty) a „závěrečné téma“ (6 taktů), zatímco poslední 
4 takty by představovaly přechod k provedení. Rozsáhlé a bohatě členěné sonátové provedení 
tedy podle mě začíná již s nástupem tempa Molto vivace. Závěrečný díl formy (Lento 
maestoso) pak plní opět dvojjedinou funkci reprízy a kody. Pokud bychom chtěli použít 
tradiční (Janečkovu) terminologii, mohli bychom dokonce hovořit o „zrcadlové“ repríze: po 
opětovné úplné citaci chorálního nápěvu na začátku, představující „cíl“ předcházejícího 
prováděcího dění a zároveň vrchol celé kompozice, následuje proces „dekompozice“ (termín 
užitý autorem práce) tj. opětovného „rozložení“ nápěvu na jeho jednotlivé motivické prvky. – 
Domnívám se, že toto pojetí formy Tábora lze podpořit i sluchovým dojmem – že totiž 
posluchač, obeznámený s tradicí symfonické tvorby 19. století, bude vnímat celý střední díl, 
od momentu, kdy nastoupí tempo Molto vivace, jako prováděcí.  



 2) Jazyk, stylistické prostředky, pravopis: Na celé práci mi poněkud vadí některé 
z použitých jazykových a stylistických prostředků. Je sice chvályhodné, že autor ještě dnes 
spolehlivě ovládá a správně používá tvary českých přechodníků, ale na můj vkus je jich v jeho 
textu příliš mnoho – mnohem více, než se jich obvykle vyskytuje například v textech 
z 19. století, kterými se (snad?) inspiroval. Nevidím také důvod, proč se autor v některých 
případech (‘komposice’) přiklání k starší pravopisné normě upravující psaní ‘s’ a ‘z’ a/nebo 
kvantit ve slovech cizího (většinou latinského) původu, když naopak v řadě jiných případů 
(‘repríza’, ‘téma’ aj.) volí normu současnou, a v některých případech (‘folklór’) snad dokonce 
předjímá některou z budoucích pravopisných reforem, či vytváří dosud neexistující novotvary 
(‘scherzózní’).       
 
 Přes všechny tyto připomínky jsem přesvědčena o tom, že Martin Šochman prokázal 
schopnost tvořivě pracovat jak s relevantní muzikologickou i obecně historickou literaturou, 
tak také s notovým textem a znějící podobou analyzovaného hudebního díla. Dle mého soudu 
předložil kvalitní práci, která více než splňuje nároky očekávané od práce bakalářské, a kterou 
lze proto plně doporučit k obhajobě. 
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