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Téma: Zrození barokní kantáty
Na začátku  je  potřeba  konstatovat,  že  předkládaná  práce  je  zpracována  velmi  pečlivě  a 

fundovaně, je z ní patrný autorčin hluboký zájem o vytyčenou problematiku. Diplomantka své, na 

první  pohled  doširoka  rozevřené,  téma  hned  v  úvodu  moudře  geograficky  vymezuje  na 

protestantskou  oblast  Německa  (myšleno  v  historických  souvislostech  16.  a  17.  stol.),  což  jí 

umožnilo koncentrovat svou pozornost na aspekty a nejvýznamnější skladatelské osobnosti, které 

ovlivnily vznik tzv. německé barokní kantáty. 

Diplomová práce má logickou strukturu. V úvodu se autorka obratně vypořádala s nelehkým 

úkolem  vymezení  pojmu  kantáta  v  historickém  vývoji.  Správně  formuluje  a  na  příkladech 

poukazuje  na  vlivy,  které  tento  vývoj  určovaly.  Následují  medailony  tří  nejvýznamnějších 

představitelů  popisovaného  období,  Scheina,  Scheidta  a  Schütze,  z  jejichž  tvorby  slečna 

Konvalinková vybírá a popisuje vždy jednu, pro vývoj barokní kantáty zásadní, sbírku. Práce ústí 

do analýzy reprezentativního díla Membra Jesu nostri Ditricha Buxtehudeho.

V práci postrádám údaje či kapitolu o praktickém provozování popisovaných děl, přesněji o 

možnostech jejich využití při bohoslužbách, jiných církevních obřadech, samostatných koncertech 

apod.,  protože  to  mělo  jistě  významný  vliv  na  rozsáhlost  skladeb,  formální  stavbu  i  výběr 

zhudebňovaných textů. 

Kvalitní stylistiku textu občas naruší nešikovné slovní obraty, jako např. Kantáta označuje 

výraz (str. 10), pokora k chorálu (str. 22), snaží se o vysokou subjektivní interpretaci (str. 23). Pozor 

na psaní slova attacca (str. 26) a záměnu jména v rodinných vztazích Scheidta a Scheina (str. 30). 

Žádám o vysvětlení, popř. ukázku charakteristického snižování 4. stupně v díle J. Scheina (str. 29).

Práce splňuje technické i rozsahové požadavky, je přehledně členěna do ucelených kapitol, 

jednotně  graficky  značena,  vybavena  notovými  přílohami  i  hudebními  ukázkami.  Autorka 

adekvátně užívá odbornou terminologii, správně cituje z literatury a používá poznámkový aparát.

V souvislosti i s touto prací bych rád poukázal na příkladné sbormistrovské působení Mgr. 

Čeňka Svobody, kterému se daří inspirativním způsobem své práce získat a nadchnout další kolegy 

a  probouzet  v  nich  zájem o  hlubší  vhled  do  studovaných  děl,  touhu  po  poznání  historických 

souvislostí vzniku, ale především snahu o proniknutí do obsahové podstaty skladeb. Pro budoucí 

pedagogy hudebních oborů, kteří chtějí učit a nadchnout své studenty, je tento přístup zcela zásadní.

Práci považuji za velmi zdařilou a přínosnou. Doporučuji ji k obhájení.
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