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Petra Jindřichová, absolventka oborů Hudební výchova - Hra na nástroj (klavír) na 
Pedagogické fakultě UK, předložila diplomovou práci Klavírní dílo Václava Jana Tomáška a 
jeho využití ve výuce hry na klavír na ZUŠ. Zájem o Tomáškovo klavírní dílo je u Petry 
Jindřichové dlouhodobý, již její bakalářská práce byla věnována osobnosti tohoto skladatele, 
pedagoga a vůdčí postavě hudebního života v Praze na konci 18. a v první polovině 19. 
století. Zatímco bakalářská práce se soustředila na život a dílo skladatele, meritum předložené 
diplomové práce tkví v rovině didaktické včetně tvůrčího využití skladatelského odkazu 
v dnešním uměleckém vzdělávání dětí a mládeže.

První kapitola vychází z již zmíněné bakalářské práce, mapuje klavírní dílo autora 
v kontextu jeho života, celého kompozičního odkazu a společenského, kulturního a hudebního 
zázemí dané epochy. Je logicky, přehledně a jasně zpracována, umožňuje rychlou orientaci 
v jednotlivostech. Je akcentován významný vliv tohoto autora na tvorbu velkých evropských 
romantiků a na vývoj české hudby.

Druhá kapitola se věnuje využití skladatelova klavírního díla na základních 
uměleckých školách. Přináší kompletní seznam skladeb pro klavír s komentářem a hlavně 
didaktickou analýzu kompozic, vybraných pro účely výuky (Eklogy op. 83 a klavírní 
doprovod Písní na slova J. von Goetha II op. 54). Kompletní notová dokumentace 
analyzovaných skladeb je součástí příloh. Rozbory jsou velmi stručné, ale v zásadě vystihují a 
popisují pedagogickou problematiku materiálu. Výběr skladeb je metodicky vhodný a 
vzhledem ke skladatelskému odkazu V. J. Tomáška reprezentativní.

Třetí kapitola je teoretickým vstupem do dalších možností využití skladatelova díla na 
současných školách, a to nejen uměleckých (v předmětu hudební nauka), ale též ve výuce 
hudební výchovy na ZŠ. Vychází ze současné didaktické literatury a tématy, která se týkají 
hudebního projektu, hudební besedy a poslechových aktivit, uvádí přípravu vlastního 
projektu, jeho kompletní scénář a organizaci včetně malého průzkumu a jeho vyhodnocení. 

Poslední čtvrtá část pak popisuje realizovaný experiment v rámci projektového 
vyučování, který autorka uskutečnila v 9. třídě ZŠ. Myslím, že celý projekt by byl ideální pro 
hudební nauku vyučovanou v ZUŠ a pro mladší dětskou skupinu. P. Jindřichová velmi pečlivě 
popisuje pozitiva i úskalí celého projektu a jeho nesporné přínosy pro vlastní pedagogickou 
praxi. Předkládá také výsledky drobného průzkumu, který byl součástí tohoto projektu. 
Reprezentativní vzorek vyplněných testů je součástí příloh.

Po stránce jazykové a výtvarné je práce na velmi dobré úrovni. Drobné nešikovnosti 
ve větné stavbě jsou nepodstatné, snad jen poznámka k chybnému skloňování slova dithyramb 
(rod mužský, např. str. 55). Obsahově a formálně je práce poměrně vyvážená. Důkladnější 
didaktické analýzy skladeb by po odborné stránce práci obohatily. Použitá literatura je pečlivě 
vybrána a zaměřena na vybrané téma. Práci považuji za přínosnou pro budoucí profesionální 
působení diplomantky. Doporučuji ji k obhájení.

Navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze 4. 9. 2012 Jana Palkovská






