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Mirko O čadlík a jeho hudebn ě kritická činnost v časopise Klíč 

Petr Tříletý 
 

Oponentský posudek bakalářské práce 
 
 Předkládaná bakalářská práce „Mirko Očadlík a jeho hudebně kritická činnost 
v časopise Klíč“ se – v mírném nesouladu se svým názvem, který ve čtenáři vyvolává dojem, 
že půjde o analýzu a interpretaci většího množství textů či dokonce veškerého Očadlíkova 
hudebně kritického psaní v tomto jím v letech 1930-34 vydávaném časopise – zabývá 
především vstupními podmínkami, dis/pozicemi a ideovými východisky této kritikovy 
činnosti a popisem různých variant podoby časopisu během těchto čtyř koncertních sezón. Jak 
autor v úvodu deklaruje, jde mu o to „...analyzovat Očadlíkovu kritickou pozici a zasadit ji i 
celé jeho vydavatelské počínání do kontextu doby.“ (vi). Vlastní text autor strukturuje do tří 
částí, z nichž první dvě – „Osobnost Mirka Očadlíka v době mezi světovými válkami“ a 
„Časopis Klíč“ – jsou spíše popisné, shrnující a založené na kritickém vytěžování pramenů a 
literatury pramenné povahy a třetí část – „Očadlíkův kritický postoj a jeho estetické 
předpoklady“ – je více interpretativní a založená na analýze jednoho Očadlíkova článku a 
vybraných pasáží ze dvou rozsáhlejších Mersmannových estetických pojednání, jež bychom 
pro Očadlíkovu kritickou činnost mohli označit za programové, a tudíž klíčové pro 
porozumění jeho výchozí estetické pozici. 

Na bakalářské práci oceňuji jednak autorovu schopnost práce s prameny; skutečně 
poctivou a zároveň vynalézavou pramennou kritiku, kterou uplatňuje především v prvních 
dvou částech práce a která mu umožňuje rekonstruovat genezi a fungování časopisu v úzké 
souvislosti s Očadlíkovým profesionálním vývojem, a jednak schopnost čtení hudebně 
estetických textů a zorientování se v ne právě přehledné meziválečné středoevropské hudebně 
estetické diskusi, v tomto případě navíc vedené dílem v německém jazyce. 

Za velmi užitečný směr uvažování považuji snahu situovat jednotlivé „aktéry“ – 
osoby, instituce a texty – skrze objasnění jejich pozic v poli dobové středoevropské hudebně 
kritické a tehdy vlastně i hudebně vědné produkce. Poukázání na základní vlastnost hudebně 
kritických promluv, kterou je jejich polemický charakter, a tedy jejich vzájemná provázanost 
– vztahovost, se mi pro jakékoli bádání v této oblasti jeví jako naprosto klíčové. 

V této souvislosti vysoce cením také snahu vykročit z úzkého vymezení tématu pouze 
osobností Očadlíka a jeho časopisem Klíč v česko-jazyčném prostředí směrem k širšímu 
českému/pražskému a středoevropskému kontextu, tedy přes jazykovou, etnickou a politickou 
hranici. Tato hranice se pro kulturní historii zdá být irelevantní nebo je přinejmenším jinak 
reálně zakoušená, než nás učí událostní politické dějiny, vůči nimž je pak takový přístup 
zároveň užitečně podvratný. Poukázání na Očadlíkovu inspiraci jednak pražským časopisem 
Der Auftakt a berlínským časopisem Melos a jednak Mersmannovými estetickými názory a 
prozkoumání Očadlíkovy interpretace těchto názorů se mi proto jeví pro českou hudební vědu 
jako mimořádně přínosné. 

Vzhledem k výše napsanému je, myslím, škoda, že autor ve svém uvažování 
postupoval více méně intuitivně, což je sice na jednu stranu obdivuhodné, ale zároveň se tím 
připravil o možnost pevnějšího teoretického uchopení problému. Pro oblast studia umělecké 
kritické produkce se nabízí třeba mezioborově široce přijímané a používané texty 
francouzského sociologa Pierra Bourdieu, z nichž některé jsou přeloženy do češtiny. Pro 
mapování pozic jednotlivých aktérů by se dobře hodil třeba jeho koncept pole (Teorie jednání, 
Pravidla umění), pro oblast uvažování o vkusu zase jeho koncept vkusových distinkcí (Les 
Distinctiones, angl. The Distinctions). I jen letmé seznámení se s těmito (či jinými) 
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teoretickými koncepty by mohlo přispět ke zpřesnění některých formulací, zvláště těch 
týkajících se vztahu mezi tzv. textem a tzv. kontextem. Očadlíkovu polemickému výkladu 
pojmů „tradiční“ a „moderní“ či Mersmannovu schématu „revoluce v hudbě“ by navíc právě 
zmíněné Bourdieovy koncepty mohly velmi dobře odpovídat. 

Jakkoli rozumím nutnosti zabývat se nejprve „faktografií“, myslím, že je škoda, že 
skutečné analýze kritických textů je věnována jen třetí část, která navíc končí ve chvíli, kdy 
by práce vlastně mohla teprve začít. Po objasnění východisek Očadlíkových estetických 
názorů by bylo na místě pustit se s jejich vědomím konečně do detailnější analýzy a 
interpretace konkrétních kritických promluv o konkrétních dílech, hudebních událostech apod. 
To by mohlo podstatně přispět k vytvoření plastičtějšího obrazu o české meziválečné hudební 
kritice a hudebním životě vůbec. Obě tyto výtky nechť jsou chápány jako podnět k další 
možné práci na tématu a nikoli jako kritika absence něčeho co by v předkládané bakalářské 
práci nutně muselo být. 

Mezi formální výtky bych započítal určité množství překlepů a pár jazykových či 
logických nesmyslů (takových míst jsem napočítal přes 20). Dále se domnívám, že by si autor 
měl nastudovat citační normu pro internetové zdroje (chybí hlavně data navštívení příslušných 
stránek) a podle mého názoru by se dal zjednodušit a sjednotit i systém zkrácených biblio 
údajů u opakovaných citací (připouštím ale, že na to existují různé názory a normy se liší). 
Stránkování kapitoly „Úvod“ římskými číslicemi mi přijde nevhodné, protože vyděluje úvod 
z vlastního textu, pro což chybí logická opora a neopírá se to ani o žádnou odbornou 
publikační tradici (římskými číslicemi se někde číslují ty části, jež samotné práci předcházejí, 
např. předmluva, poděkování, vysvětlení zkratek, jazykové poznámky, různé seznamy apod.). 
Za ne zcela vhodné rétorické figury považuji autorovo používání první osoby množného čísla 
tam, kde by se spíše hodilo použít první osoby čísla jednotného či zpřítomňování tam, kde by 
větší kritický odstup naopak umožnilo užití času minulého. 

Těmito konstatováními bych nicméně nerad vzbudil dojem, že předkládaná práce je 
jazykově nekvalitní. Naopak. Autorova vyjadřovací schopnost je výtečná, což si zaslouží 
obdiv zvláště ve shrnujících pasážích o estetických přístupech Mersmannových a 
Očadlíkových, jež jsou zprostředkovány přehledně a srozumitelně a svědčí tak zároveň o 
velmi dobrém autorově porozumění problematice. 

 Shrnuto, bakalářská práce Petra Tříletého je kvalitní prací, která přispívá k poznání 
meziválečné středoevropské hudebně estetické diskuse. Přináší cenné faktické poznatky 
získané studiem primárních pramenů a předkládá zajímavou interpretaci východisek 
estetických názorů jednoho z nejproduktivnějších českých hudebních kritiků své doby. 
Vytváří tak nezbytný základ pro další analytickou a interpretační práci s konkrétními 
kritikami jak Očadlíka, tak dalších autorů jeho názorového okruhu. I přes uvedené výtky 
mohu proto konstatovat, že práce splňuje kritéria kladená na bakalářskou práci a v mnohém 
tyto požadavky překračuje, a proto také navrhují hodnocení známkou výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
21. srpna 2013 v Rokytnici v Orlických horách         Mgr. Vít Zdrálek 


