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Diplomová práce Bc. Petry Jindřichové si klade za cíl přiblížit čtenáři osobnost 

českého skladatele a klavírního pedagoga první poloviny 19. století V. J. Tomáška (1774-
1850). Volbu tématu považuji za vhodnou, neboť kolem činnosti zmíněného hudebníka 
panuje dodnes mnoho nejasností a zejména chybí komplexní pohled na jeho dílo s potřebným 
časovým odstupem. Je možno konstatovat, že tento záměr byl naplněn. 

 
Diplomová práce je přehledně členěna do čtyř hlavních kapitol. 
 
Již první kapitola velmi výstižně charakterizuje dobu, ve které V. J. Tomášek působil. 

Jde o velmi dramatickou epochu v dějinách společnosti i umění, postupný přechod od 
klasicismu k romantismu. Na Tomáškově osobnosti lze tento vývoj velmi dobře sledovat. 
V této souvislosti připomínám, že romantismus se připravoval již před rokem 1800 a přetrval 
v nejrůznější podobě hluboko do 20. století (na s. 9 autorka vymezuje období pouze na 
necelých sto let). Skladatelův životopis je pojat přehledně se zdůrazněním nejdůležitějších 
milníků života. Hodnocení na s. 30 je výstižné, bylo by snad možno polemizovat o tom, zda je 
Tomáška možno považovat za jednoho z těch, kdo připravovali půdu pro Franze Schuberta. 

Druhá kapitola je věnována Tomáškovu klavírnímu dílu a zejména možnostem jeho 
využití při výuce na ZUŠ. Jde o velmi záslužný pokus, neboť česká klavírní literatura první 
poloviny 19. století není příliš bohatá. 

Kapitola třetí je zamyšlením a vzápětí i návrhem moderního pojetí výuky hudební 
výchovy projektovou metodou. Tuto skutečnost oceňuji vzhledem k autorčině budoucímu 
pedagogickému působení jak na ZUŠ, tak na ZŠ. 

Prakticky zaměřená závěrečná kapitola předkládá výsledky experimentu v rámci 
projektového vyučování pro 9. ročník ZŠ.Hudebním základem je zde Tomáškova Ekloga F 
dur, dotazník a vše ostatní je s hudbou těsně spjato. Vyhodnocení dotazníkového řešení i 
úspěšnosti žáků v záznamech sémantického diferenciálu naznačuje, že zvolený způsob výuky 
může mít dobré perspektivy. 

Přílohu práce tvoří notový materiál Tomáškových Eklog, op. 83, jakož i ukázky z jeho 
písní. Obrazová příloha pak celkový obraz citlivě dokresluje. 

 
Jazyková a stylistická úroveň diplomové práce Bc. Petry Jindřichové jsou na 

požadované  úrovni. Místy se vyskytují poněkud méně obratné formulace nebo i chybný 
gramatický tvar (s. 2é- „…Tomáškovo osudným dnem…“). 

 
Při obhajobě doporučuji rozvést: 
1) Situace v české klavírní pedagogiky na přelomu 18. a 19. století 
2) Srovnání  Tomáškovy klavírní tvorby s tvorbou jeho evropských současníků (např. 

Beethoven, Dusík, Voříšek, Schubert aj.) 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navrhované hodnocení: velmi dobře 

 
V Praze dne 13. 8. 2012     PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. 


