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Ve své práci Polystylovost a koláž v české hudbě 2. poloviny 20. století tematizuji oblast 

tvorby českých skladatelů založenou převážně na stylové kontrapozici, stylizacích historické nebo 

jazzové hudby a užívání citátů. Vycházím především z předpokladu dějinnosti hudební 

terminologie v tom smyslu, že pojmy polystylovost a koláž považuji za dobové hudební termíny a 

snažím se o rekonstrukci jejich významů. 

Časové vymezení práce se pohybuje v rozmezí let 1960–2000. Spodní časová hranice je 

zvolena vzhledem k povaze tématu, neboť právě 60. léta jsou obdobím, kdy se v evropské i české 

hudbě poprvé objevuje tvorba a reflexe patřící do kontextu pojmů polystylovost a koláž.  

První část je zaměřena na obecné zmapování tématu polystylovosti a koláže. Mapuji zde 

relevantní muzikologickou literaturu a zabývám se vztahem polystylovosti a koláže k dalším 

příbuzným pojmům (především postmoderna, montáž a styl), kontextem evropské a americké 

hudby i otázkou polystylovosti a koláže v české populární hudbě. 

V kapitolách Polystylovost v českých pramenech a Koláž v českých pramenech sleduji 

užití pojmů polystylovost a koláž v dobové recepci hudební tvorby, v kompoziční teorii a 

praxi české hudební kultury let 1960–2000. Hlavními prameny byly recenze, kritiky, články a 

odborné studie v hudebních časopisech Hudební rozhledy, Opus musicum a Harmonie – a tehdejší 

i současné výpovědi samotných autorů. Na základě této práce s prameny přináší první díl čtyři 

soupisy skladeb: 1. Skladby vymezované jako polystylové, 2. Skladby popisované ve smyslu 

dobového chápání pojmu polystylovost, 3. Skladby vymezované jako koláž, 4. Skladby s názvem 

koláž. 

K hlavním představitelům, kteří reflektovali sledované pojmy a pracovali s nimi, jsou 

v oblasti teorie hudby Jan Kapr, Ctirad Kohoutek, Arnošt Parsch, Jaroslav Smolka, Miloš Štědroň 

a Vít Zouhar. V oblasti skladatelské tvůrčí poetiky to byli Pavel Blatný, Jiří Bulis, Daniel Forró, 

Peter Graham, Miloslav Ištvan, Jiří Kollert, Alois Piňos, Miloš Štědroň, Jan Vičar a Kompoziční 

tým Brno. V oblasti hudební kritiky jsou hlavními osobnostmi Jindra Bártová, Leoš Faltus, 

Jaromír Havlík, Petr Pokorný, Miloš Pokora a Milan Slavický. 

Druhá část přináší profily 16 skladatelů a analýzy 24 skladeb, vybraných na základě 

předchozí části práce. Zde se snažím o reflexi významu pojmů polystylovost a koláž v konkrétní 

kompoziční praxi v letech 1960–2000 a o zasazení „polystylových“ skladeb a „koláží“ do 

celkového kontextu tvorby jednotlivých autorů. 



Předložený přehled pramenů v kapitole Polystylovost v českých pramenech dokládá pět 

různých přístupů k vymezení polystylovosti – jako obecný jev doby, jako obecný charakterizační 

prvek tvorby určitých skladatelů, jako pozitivní i negativní vymezovací pojem v textech 

skladatelů a jako stylová konfrontace uvnitř samotných děl. 

Ze sebraného materiálu v kapitole Koláž v českých pramenech lze také vyčíst a shrnout 

osm významových okruhů v rozumění hudební koláži – jako obecný stav hudby, jako kompoziční 

technika, jako sónický vjem, jako tzv. ironizace banálního, jako pozitivní součást skladatelské 

poetiky a charakteristika tvorby, jako nežádoucí jev soudobé hudby, jako součást jiných 

hudebních směrů a jako název skladby. Objevuje se také jako vágní pojem bez bližšího určení. 

Oba pojmy jsou užívány i ve spojení „polystylová koláž“ nebo naopak ve vzájemné kontrapozici. 

Pokud se o sledovaných pojmech hovoří v kontextu konkrétních děl, je charakteristické, že oba 

sledované pojmy jsou užívány: 

1) jako označení pro celkové vyznění skladby a vůbec produkt kompoziční činnosti 

(např. sónická koláž, polystylová skladba, stylová různost v jedné skladbě, skladby s názvem 

koláž i označené za koláž)  

2) jako označení pro proces vzniku kompozice, tedy postup či metoda vedoucí k 

celku díla (např. technika koláže, metoda koláže, metoda polystylovosti, technika ostrých střihů, 

simultánní hudební dění)  

Ve 24 analyzovaných skladbách je nejvíce užito citátů nebo stylizací historické hudby, 

rovnoměrně jsou v dalším sledu zastoupeny stylizace jazzové, folklórní a žánrové hudby. 

V minimální míře skladatelé ve vybraných kompozicích citují lidovou a jazzovou nebo vlastní 

hudbu. V typech prezentace odlišných vrstev vládne rovnoměrné zastoupení horizontálního 

(následného) a vertikálního (souběžného) zaznívání. Nejčastější je ovšem kombinace obou 

základních typů, která umožňuje celkově proměnlivější průběh skladby. 

Nejčastější formou spojení je princip střihu a náhlého přechodu bez spojovacích oddílů 

převzatý z elektroakustické či filmové hudby. Překrývání vrstev je druhou hlavní technikou, častá 

je ovšem opět kombinace základních typů spojení. Projevují se tři typy autorských záměrů: snaha 

o nadčasovou výpověď, pocta osobnostem nebo hudebnímu nástroji a hra s materiálem založená 

na principu „hudby o hudbě“.  V určitém okruhu děl tak dochází k řešení kontrastu v tektonice 

skladby pomocí zvýšeného výskytu co možná nejkontrastnějších prvků (citátů nebo stylových 

narážek na historickou a jazzovou hudbu). 


