
Oponentský posudek na diplomovou práci Veroniky Křivancové

Irská tradiční hudba v české škole

Diplomová práce Veroniky Křivancové pojednává o irské tradiční hudbě, 

zaměřuje se na její historii i současnou podobu a zabývá se možnostmi, jak tuto 

hudbu zapojit do současné školní výuky. K výběru tématu autorku vedl její 

dlouhodobý zájem o irskou hudební kulturu, studijní pobyt v Irsku a 

v neposlední řadě i její vlastní bakalářská práce, která byla zaměřena na irskou 

a českou dudáckou tradici.

Na první pohled se může zdát, že autorka celé téma pojímá až příliš 

široce a že celá první kapitola, věnovaná historickým a geografickým 

podmínkám, je poněkud nadbytečná. V dalším textu se však ukáže, že vzhledem 

k složitosti celé problematiky a nutnosti pochopení historických souvislostí jsou

tyto informace skutečně podstatné. Samotná irská hudba, o níž pojednává 

druhá kapitola, je členěna na tři hlavní druhy – písně, instrumentální hudbu a 

tance. Autorka zde přibližuje její strukturu, vysvětluje její principy, definuje 

stěžejní pojmy, popisuje irské lidové nástroje. Seznamuje čtenáře se 

současnými projevy irské tradiční hudby, s festivaly a projekty pořádanými 

nejen v Irsku, ale také v České republice. Třetí kapitolu věnuje slovesnému 

folkloru, protože slovesné projevy a tradice jsou s irskou lidovou hudbou 

nerozlučně spjaty.

Poslední, čtvrtá část přináší návrhy, jak lze irskou hudbu prezentovat

v současné škole. Nabízí se zde zapojení do různých předmětů, hlavním 

záměrem však je využití irské hudby v jednotlivých hudebně výchovných 

činnostech, a to v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Pro vokální 

činnosti autorka vybírá několik písní, které opatřuje informacemi o době jejich 

vzniku, způsobu interpretace a především pak metodickými poznámkami. 

V nich jsou obsaženy návrhy na různé možnosti práce s písňovým materiálem

(pracovní list, porovnávání jazykových a interpretačních verzí apod.). Tyto 

metodické texty by pro potřeby pedagogické praxe mohly být podrobnější 

(např. obohacené o konkrétní návrhy instrumentálních doprovodů), avšak 

vzhledem ke komplexnímu zaměření celé práce to není nezbytné. V rámci 

navrhovaných instrumentálních činností se mají žáci seznámit se čtyřmi 

základními typy irských tanečních tunes, naučit se je rozlišovat, vnímat jejich 

typickou strukturu, hrát jejich melodie a vytvářet rytmické doprovody. 



Jednoduchá a pravidelná forma a neměnný rytmus těchto tanečních melodií 

pak jistě vybízí i k dalším, především tvořivým aktivitám (např. rytmické variace 

nebo improvizace v rámci předem dané formy). Pro pohybové činnosti autorka 

vybírá jednoduché tance, vysvětluje základní taneční prvky, popisuje průběh 

jednotlivých tanců, ale zároveň zdůrazňuje, že s tanečními prvky lze nakládat 

volně a že je vhodné tyto postupy přizpůsobit konkrétní skupině. Pro 

poslechové činnosti volí skladby vokální i instrumentální, prostřednictvím 

prezentace na přiloženém CD učí žáky poznávat nástroje typické pro irskou 

tradiční hudbu, na úpravách melodií z oblasti klasické i populární hudby ukazuje 

žákům možnosti propojení zdánlivě neslučitelných hudebních žánrů. 

Veronika Křivancová ve své práci prokazuje hluboké pochopení dané 

problematiky a to po stránce teoretické i praktické. Stanoveného cíle, totiž 

komplexním způsobem seznámit s irskou tradiční hudbou a ukázat možnosti, 

jak tuto hudbu zprostředkovat žákům základní školy, se jí podařilo dosáhnout.

Diplomová práce představuje kvalitní materiál pro učitele, který v ní nalezne 

dostatek informací o irské historii, kultuře, hudbě i návrhy na konkrétní 

hudební aktivity. Velmi cennou pomůcku tvoří přiložené CD s prezentacemi, 

audio a video ukázkami. Celá práce je po obsahové i formální stránce na 

vynikající úrovni a pro pedagogickou praxi je velmi přínosná.

Otázky k diskuzi:

- Na s. 22 a 23 se zmiňujete o třech způsobech zdobení melodie. Můžete tyto 

způsoby popsat přesněji? Jsou rozdíly v ornamentice hudby vokální a 

instrumentální?

- Ověřovala jste předkládané návrhy hudebních činností, alespoň částečně, 

v pedagogické praxi? S jakým ohlasem jste se setkala?

Předloženou diplomovou práci doporučuji k přijetí.

V Praze dne 7. 6. 2013 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.      


