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Bakalářská práce Martina Šochmana zvolila za předmět svého badatelského zájmu 

pátou část ze Smetanova symfonického cyklu Má vlast, symfonickou báseň Tábor. 

Ačkoliv jde o předmět, který se může zdát  dostatečně osvětlen ze všech stran, ukazuje 

pojednávaná bakalářská práce, že může nastolit nová témata hodná pozoru. Za 

bezprostřední podněty pro zadání práce lze označit dvě skutečnosti: jednak studii Lindy 

Marie Koldau, vřazující Tábor do okruhu hudebních bitevních scén, jednak krátkou 

zmínku o symfonické básni Vyšehrad z pera Carla Dahlhause, analyticky dokládající 

individualitu její formové ideje v rámci Lisztovy myšlenky symfonické básně. 

Diplomant se obou podnětů tvořivým způsobem zmocnil a vznikla tak práce, která 

přináší nejen nové pohledy na symfonickou báseň Tábor, ale také tím, že se ptá na 

motivy jiných analytických výkladů tohoto díla v jejich chronologii, přináší i nové 

pohledy na dílčí momenty smetanovského bádání. Pojednání celé předcházející řady 

analýz Tábora tak není pouhým rutinním vylíčením stavu bádání, ale obsahuje okamžik 

uvažování o vztahu analytického přístupu a díla zakotveného v dějinném kontextu.

První kapitola práce pak shrnuje soudobé aktuální pohledy na husitství a jeho recepci 

v 19. století, od níž lze odvodit postoj Smetanův. Pro autorův výklad formové ideje 

Tábora je totiž důležitá skutečnost, že jde o programní skladbu. Program tu ale není 

něčím, co jako v některých analýzách (Smolka) analytik slovně dotváří a formuluje na 

základě své inspirace či asociace hudbou často do zarážejících podrobností, ale je 

kromě naladění posluchače metaforou formové ideje nebo parafrází formového 

průběhu, a tak je ho možno vtáhnout do analytického procesu, jak to činí i Šochman. 

Jeho samotná analýza Tábora je přesvědčivě vyargumentována, samozřejmě by bylo 

možno ji v tomto bodě dotáhnout i dalšími příklady ze Smetanova díla (na tomto místě 

funguje tak především již zmíněný Dalhausův rozbor Vyšehradu). Rovněž závěrečná 

kapitola srovnávající Tábor s hudební bitevní scénou – Lisztovou Hunnenschlacht –

vybízí k dalšímu rozpracování nastoleného tématu rozdílu užití citátu v symfonické 



tvorbě 19. století a využití citátu jako hudebního materiálu motivizací či tematizací jeho 

částí.  To vše by ale už přesahovalo požadavky a také časové možnosti vypracování 

bakalářské práce.

Ve své bakalářské práci prokázal Martin Šochman  důslednost a systematičnost ve  

stejné míře jako tvůrčí vědeckou invenci. Jeho práce více než naplňuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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