
Pavel Salák: Skladatel a pedagog Petr Šandera

Posudek vedoucího diplomové práce

Pavel Salák předložil diplomovou práci, v níž se zabývá osobností skladatele, varhaníka a pedagoga 

Petra Šandery, po větší část života spjatého s Jihlavskem. Monografické práce tohoto typu, 

zpracovávající odkaz hudebních osobností regionálního významu, považuji za velmi prospěšné, neboť 

přispívají k mapování hudebního života v českém a moravském prostředí mimo velká společenská 

centra. Práce je to nejen záslužná, ale také velmi náročná, neboť autor se většinou nemůže opřít takřka 

o žádnou literaturu a je odkázán na různě obsáhlé pramenné zdroje. Tak tomu bylo i v případě Pavla 

Saláka, který ovšem mohl v bohaté míře využít osobních kontaktů se skladatelem. 

Práce má obvyklou strukturu, zabývá se nejprve Šanderovými životními osudy a stručně hodnotí 

jeho práci pedagogickou a interpretační. Centrum diplomové práce spočívá v sumarizaci a utřídění

Šanderova skladatelského odkazu, jejž Salák rozdělil do čtyř podkapitol (dílo varhanní, klavírní, 

sborové a komorní). Poslední kapitola práce obsahuje komplexní analýzu dvou vybraných sborových 

skladeb, na jejímž základě se autor pokouší o „nástin Šanderova hudebního myšlení ve sborových 

skladbách.“ Zvlášť je třeba ocenit také počítačovou realizaci Šanderových sborových skladeb, které 

tvoří obsáhlou přílohu práce. 

Pavel Salák pracoval na svém diplomovém úkolu kontinuálně tři roky, jeho práce byla časově 

velmi náročná. Nevyvaroval se bohužel toho, že závěrečná fáze jeho zpracování proběhla v časové 

tísni, což se neblahým způsobem odrazilo na jazykové stránce. Bohužel jsem neměl z časových 

důvodů možnost vyjádřit se k některým sporným záležitostem a korigovat je. Jde např. o zbytečné 

stereotypní konstatování že „dílo teprve čeká na své vydání.“ (Pokud u skladby není údaj o vydání, je 

jasné, že vydána nebyla.) Nepříjemně mě překvapilo poměrně velké množství gramatických a 

pravopisných chyb, dokonce i ve shodě podmětu s přísudkem („děti by měli“, s. 23), v interpunkci 

(např.před spojkou než, s. 30, 34, v oddělování vedlejších vět), mnohokrát ve shodě větných členů 

v pádě. Z jazykového hlediska působí zvlášť neuspokojivě stránky 56–59.

Závěr: Z hlediska obsahového je práce podle mého názoru velmi kvalitní a přínosná, její úroveň je 

však bohužel snížena jazykovými nedostatky, a proto ji nemohu hodnotit lépe než známkou velmi 

dobře. Domnívám se, že po důkladné opravě a menším rozšíření by mohla být podána jako práce 

rigorózní. 
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