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Předložená práce se nezabývá ryze hudebně pedagogickou problematikou, nýbrž jeví 

se jako mezioborová. Je reflexí letité autorovy praxe v úloze chrámového varhaníka a zdá se 

tedy, že má blízko k oboru sbormistrovství. Zasahuje však i obor učitele hudební výchovy, 

neboť je zaměřena na úlohu, již učitel hudby tradičně zastával – na místo a činnost varhaníka 

a ředitele kůru jakožto stěžejní osobnosti pro provozování chrámové hudby a pro předávání 

příslušných vědomostí a dovedností. I toto působení je poznamenáno množstvím 

pedagogických momentů, je však navíc podmíněno hlubokou znalostí liturgie, hudebního 

výraziva a jeho praktickým ovládáním. A bývá spojeno (třebaže ne bezpodmínečně) též 

s ambicemi kompozičními, které autor v této práci rovněž představuje.  

Již jsem se zmínil o tom, že práce je reflexí autorovy hudební činnosti. Skutečně zde 

také najdeme analýzu současného stavu běžného hudebně liturgického provozu v českém 

katolickém kostele. Z této analýzy nevyplývají příliš povzbudivé závěry, spíše to, že utěšený 

stav je čímsi výjimečným. Samozřejmě je to rozbor poznamenaný osobním autorovým 

náhledem a není zřejmé, do jaké míry se pisatel věnoval objektivnímu zkoumání této situace 

na patřičném počtu míst. Lze však jistě souhlasit s vyzdvižením několika zvučných 

varhanických jmen i s tvrzením, že k tomu, aby se jmenovaní jedinci mohli stát špičkovými 

chrámovými varhaníky, museli nejen získat hluboký vhled do liturgie, ale museli brilantně 

ovládnout nástroj ve všech směrech jeho chrámového využití. Vhled do liturgie nakonec 

prokazuje i sám autor. Souvisí to s jeho záměrem připravit text, který by podněcoval či 

usměrňoval odborný růst chrámových varhaníků. Nevznikla tak ovšem příručka, nýbrž práce, 

z níž je zřejmá obrovská varhanická zkušenost i předpoklad toho, že čtenář textu je 

v odborném smyslu autorovým partnerem. Partnerem třeba méně zkušeným, ovšem ne 

začátečníkem a rozhodně osobností motivovanou k osvojování patřičných dovedností.  

Komplexní pohled na věc přiměl autora představit liturgii nejen po stránce formy, ale 

též po stránce teologického obsahu. Teprve potom se V. Náměstek zabývá úlohou hudby, jejíž 

uplatnění taktéž teologicky odůvodňuje. Z doporučení k využití varhan je pak zřejmá 

důkladná zkušenost z varhanické praxe. S autorovými radami vyplývajícími nejen z této 

zkušenosti, ale též ze zcela nekompromisně zformovaného vkusu lze v podstatě souhlasit: 

pokud jsou varhany stále rozhodujícím nástrojem pro doprovázení liturgie, měly by svou 

úlohu plnit tak, aby liturgii skutečně doprovázely a aby se tento doprovod nemusel podřizovat 



úrovni nedostatečně dovednostně vybavených instrumentalistů. V takto zaměřených pasážích 

diplomové práce je snad možno všimnout si jisté nepřehlednosti, která je dána snahou popsat 

problematiku souvislým textem (např. na 31. straně). Takový text je zde samozřejmě na místě, 

pro využití v praxi by však naopak bylo vhodné pojednat o každé části obřadu schematičtěji. 

Třeba v přehledné tabulce, která by varhaníkovi usnadnila orientaci v možnostech a 

variantách, jež autor pro doprovod liturgie vyhledal. To však již rámec předložené práce 

přesahuje a počítá spíše s možností zveřejnění textu pro praxi.  

Při komplexním pohledu na tuto diplomovou práci je těžké jednoznačně stanovit, kde 

spočívá její těžiště. Pojednání o činnosti varhaníka je dosti závažné na to, aby představovalo 

jádro samostatné práce, V. Náměstek však do textu zařadil ještě ukázku své vlastní tvorby. 

Slova a nápěvy tří písní opět teologicky zdůvodnil, přičemž se zcela přirozeně dotkl 

sémantické roviny, a tedy i struktury písní a jejich hudebního výraziva. Jsou to písně, které 

neaspirují na osobité novátorské postupy, nýbrž spíše mají rozšířit bohatství již hojně využité 

tradiční klasicko-romantické stylistiky. Mají však své čistě hudební půvaby, nejsou 

prvoplánově jednoduché ani přehnaně složité, takže by jistě vhodně obohatily chrámový 

zpěvník. Přinášejí ovšem i jistá neočekávaná úskalí, a to především ve srovnání s repertoárem 

již používaným. Za hlavní problém zde považuji přehuštěnou fakturu. Zcela chápu autorovu 

snahu nevzdávat se ani jednoho doprovodného tónu. Zvukově i vizuálně by však bylo 

přehlednější, kdyby autor počet hlasů ukázněně dodržoval. To by zjednodušilo také 

interpretaci notového zápisu. Ten by působil jako promyšleně, logicky vedené hlasové linie, 

nikoli jako vícehlas pouze naznačený pěticí či šesticí hlasů, jež se po chvíli kamsi ztrácejí. Jak 

jsem již uvedl, písně zcela zřejmě neaspirují na novátorské vyjadřování, a proto v nich 

netradiční postupy působí cize, nestylově. Například zdvojení citlivého tónu (s. 45, 11. či 4. 

takt; s. 44, 6., 14., 15. takt), disonance tónické primy a citlivého tónu, když oba tóny nastupují 

současně na téže době (s. 45, 1. takt), paralelní oktávy (s. 45, 9. takt), paralelní kvinty (s. 45, 

15. takt), postup ze zmenšené kvinty do čisté (s. 44, 6. či 14. takt). Tyto jevy dnes 

pochopitelně v hudbě mají své místo, avšak v adekvátních stylových souvislostech. Pokud 

jsou použity vědomě, pak by písně neměly být tak jednoznačně definovány jako romanticky 

či dokonce klasicky stylizované (viz s. 62), ale daleko spíše by měly ve všech parametrech 

odpovídat zcela jinému slohu. Proklamované klasické stylizaci písně na 61. straně pak 

neodpovídají kvintové paralelismy v posledním taktu 3. řádku. Bylo by možno se jim vyhnout 

zcela jednoduše – transpozicí modelu z předešlého taktu. K tomu nakonec nápěv přímo 

vybízí. Ani rozvod mimotonálního septakordu na 7. stupni do stupně šestého ve 3.–4. taktu 

následujícího řádku nesvědčí o ryzím klasickém čtyřhlasém uvažování. Tyto problémy jsou 



samozřejmě odstranitelné a neohrožují kvalitu předložené práce jako celku, spíše vybízejí 

k zamyšlení, zda v době, která zákonitě přináší zcela nový, vlastní styl uvažování v umělecké 

i obecné rovině, má smysl rozvíjet to, co již jednou bylo rozvinuto a snad i beze zbytku 

využito. Z uvedených příkladů a poznámek je vidět, že soudobému člověku návrat třeba o 100 

či 200 let zpět již bezpečný pohyb v kontextech minulosti vždy neumožňuje. A protože žijeme 

v jiné epoše, je snadné z kdysi samozřejmého stylu vybočit. Přesvědčivě to dokazuje nakonec 

třeba i tvorba skladatele, který se zasloužil o přetrvání Mozartova kultu v Praze, V. J. 

Tomáška. Mozarta pokládal za vrchol, k němuž lidstvo v kompozičním vývoji dospělo, 

Tomášek sám však přesto skládal hudbu, která Mozartovi již stylově neodpovídala. Jiná 

epocha přinášela jiné myšlenky, jinou hierarchii výraziva.  

V podobném duchu pohlížím i na jazykový styl této diplomové práce. Snaha o 

archaizaci působí v soudobé práci neorganicky, zvláště když není uplatněna důsledně. Je zcela 

pochopitelné, že navzdory užívání infinitivů s příponou -ti (s. 2: „V každém klišé možno čísti 

ohromující stálost…“, s. 7: „…od jiného sestávati…“, s. 18 či 62: „zpívati“) byl autor 

přirozeně ovlivněn současným jazykem, takže většina infinitivů tyto tvary postrádá. Čtivosti 

textu by prospěla jednota a respektování soudobého jazykového úzu. Totéž platí pro složené 

spojky psané zde důsledně jako dvě slova: nic méně, za to. V těchto tvarech to vlastně ani 

spojky nejsou.   

 Více však vadí velké množství předložek na koncích řádků (strany 47, 51, 52, 53, 62, 

63, 64 atd.).  Rovněž pravopis při odrážkách má být jiný: začínají malými písmeny, nemohou 

tedy být uzavřeny tečkou jako věty (s. 23). Vždy se pak v práci bezdůvodně vyskytují velká 

písmena po dvojtečce (např. s. 53, ale důsledně celá práce). Tyto problémy by bylo možno při 

pozornějším čtení odstranit.  

Po stránce obsahové mohou čtenáře uvádět do rozpaků jiné věci. Například výrok o 

Melicharovi jako jednom z východních mudrců (s. 50) Na jakém základě se vlastně jména 

všech tří tzv. králů dovídáme? A zmínku o osminových postupech s obloučky lze na úrovni 

hudební nauky vyjádřit jednoznačně odborně, nikoli jen popisem (s. 50).   

To všechno jsou však maličkosti, které přitahují pozornost tím spíše, že práce obsahuje 

mnoho cenných podnětů a uvádí popisované a analyzované jevy do souvislostí. Za 

podstatnější pokládám tvrzení, že „bez víry neexistuje umění vhodné pro liturgii“ (s. 14) a 

zajímá mě, jak lze poznat, zda určité dílo bylo vytvořeno člověkem hluboce věřícím. A jak 

poznáme, zda věří „správně“, vždyť i v naší zemi, natož ve světě, nalezneme různé křesťanské 

denominace a v této práci najdeme rovněž výrok, že v otázkách víry „musí padat pravidlo 

pluralismu“ (s. 6).  



Očekávání odpovědí na uvedené dotazy v žádném případě nenarušuje skutečnost, že 

práce je obsahově hutná, že věcně řeší vytčené problémy, že její jazyková úroveň odpovídá po 

stylizační stránce zvolené problematice, že má přehlednou strukturu a může mít dosah do 

praxe. 

Navrhuji proto hodnocení stupněm výborným. 

 

 

 

V Praze 8. 1. 2012 


