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Cílem diplomové práce „Klavírní školství ve Španělsku“ autorky Kateřiny Kocákové, 
studentky oborů Angličtina - Hudební výchova, bylo zmapovat vývoj i současnou situaci ve 
španělském všeobecném, hudebním a speciálně klavírním vzdělávacím systému včetně 
komparace se systémem naším. Dále se práce zabývá metodickým základem klavírní výuky 
ve Španělsku, jednotlivými klavírními školami jak historickými, tak současnými včetně těch, 
které jsou zahraniční provenience, ale jsou v této zemi hojně využívané, opět s drobným, ale 
velmi výstižným srovnáním s naší špičkovou metodickou literaturou.

Vývoj hudebního vzdělávání na Iberském poloostrově byl vždy odlišný od situace na 
druhé straně Pyrenejí. Přes to všechno si španělská klavírní a kompoziční škola našla 
významné místo v evropských hudebních dějinách i v současnosti. Zásadní rozdíly (např. náš 
školní systém je na výuce hudby vlastně založen, ale stále dochází k redukci této výuky, 
španělský se vyvíjí zcela opačně), které autorka díky dostupným legislativním materiálům 
zhodnotila, tak mnohé vysvětlují a jsou velkým přínosem pro komparaci evropských systémů 
výuky hudby.

Dva hlavní cíle, systém vzdělávání a oblast metodiky klavírní výuky, tvoří páteř celé 
práce. Diplomantka pochopitelně nenašla prakticky žádné využitelné české písemné či 
elektronické materiály, veškeré prameny a literatura jsou autorkou přeloženy ze Španělštiny. 
Je obdivuhodné, jak kvalitně se K. Kocáková zhostila stálého přecházení z jednoho jazyka do 
druhého, v práci se prakticky neobjevují stopy po stylistických problémech, drobné detaily 
jsou velmi snadno opravitelné (např. str. 11 Konzervatoř Marie Cristina ?,  pod čarou –
představení se uskutečnila, s. 21 negarantizuje, 
s. 57 jelikož, lépe je ačkoli, i když). Právě tak terminologie, ať už z jazykového či odborného 
náhledu, je vždy adekvátně používána a svědčí o jistotě v oblasti profesní. Opět několik
snadno opravitelných drobností (s. 10 L. Boccherini, s. 44 – jeví se mi to spíše jako sexty, 
s. 62 solfeggia). Zde musím zmínit kvalitní poznámkový aparát a odborně adekvátní 
vyjadřování bez jakéhokoli balastu.

Velmi oceňuji cestu španělskými a ve Španělsku doporučovanými klavírními školami 
z hlediska historického vývoje a současného stavu. I když až na výjimky bych nenazvala práci 
s těmito školami analýzou (to by bylo spíše pro disertační práci), ale spíše stručným 
zhodnocením pozitiv a negativ vzhledem k úrovni našeho metodického materiálu a našeho 
myšlení a zkušeností ve výuce nástrojové hry.

Práci uzavírají dva velmi zajímavě vedené rozhovory s představiteli španělské klavírní 
pedagogiky a kapitola o současném stavu a relativně smutných perspektivách vývoje 
v souvislosti s ekonomickou situací země. Práce tím získala na autenticitě a aktuálnosti.



Závěr:
Autorka splnila stanovené cíle, které byly zadáním tématu vymezeny. Práce je obsahově a 
formálně vyvážená, výtvarně plně odpovídá požadavkům, které jsou na diplomní práci 
kladeny. Z hlediska stránky jazykové je obdivuhodné, jak se autorka vyrovnala s nároky 
překladu veškerých materiálů. Použitá literatura a zdroje jsou plně adekvátní tématu, 
terminologie a práce s odbornými texty dokládá profesionální zdatnost autorky.

Při obhajobě bych ráda slyšela názor diplomantky na pozitiva našeho hudebního vzdělávacího 
systému a našich používaných klavírních metodických materiálů oproti Španělsku. A naopak 
- co se jí jeví jako pozitivní v systému španělském oproti situaci u nás.

Práci doporučuji k obhájení.

V Praze 12. června 2013                                      doc. Jana Palkovská


