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Zrození barokní kantáty

O barokní hudbě bylo napsáno již mnoho monografií i článků. Mohlo by se tedy zdát, 

že je velmi obtížné zpracovat téma z této oblasti tak, aby studie přišla s něčím novým a 

objevným. Anna Konvalinková si nekladla za cíl nastínit nový pohled na rané a střední 

baroko, kterému se především věnuje, přesto její diplomová práce částečně zaplňuje mezeru 

v české hudební literatuře. 

Již samotné téma čtenáři slibuje, že se dozví o předchůdcích barokní kantáty, 

okolnostech jejího vzniku a samotné charakteristice této hudební formy. Struktura práce 

logicky postupuje od obecného ke konkrétnímu. K vymezení pojmu „kantáta“ (1. kapitola) 

nemám připomínek, 2. kapitola je ale příliš krátká. Jeden odstavec je pro samostatnou 

kapitolu opravdu příliš málo. Obzvlášť, když je nazvána tak zeširoka „Rané a střední baroko 

v německé hudbě.“ Zato 3. kapitola o hudbě protestantského Německa je zpracována velmi 

přehledně, s citem pro výběr důležitých informací. Jako předchůdci barokní kantáty jsou zde 

zmíněny zvláště duchovní koncerty a chorálové moteto. Obě hudební formy vycházejí 

z protestantského chorálu, který je pramenem protestantské hudby podobně, jako 

gregoriánský chorál hudby katolické. 

Další kapitola je jakýmsi můstkem ke konkrétním autorům a dílům, které symbolizují 

přechod od duchovního koncertu ke kantátě. Anna Konvalinková logicky zvolila trojici 

německých skladatelů – Scheina, Scheidta a Schütze, jejichž život a dílo představuje, a na 

konkrétním reprezentativním díle dokládá typické rysy forem, ze kterých se zrodila barokní 

kantáta. Diplomová práce má svůj vrchol v poměrně podobné analýze kantáty Dietricha 

Buxtehudeho: Membra Jesu nostri. Rozbory jsou psány čtivě a velice oceňuji, že A. 

Konvalinková pochopila, že velikost tohoto díla spočívá nejen v hudební stránce, ale i 

hloubce textu a především jejich vzájemnému propojení. V Závěru autorka píše, že jejím 

přáním je, aby „rozbor díla přiměl k poslechu a touze po hlubším poznání ty, kteří se s tímto 

dílem dosud nesetkali.“ Myslím, že v textu o Buxtehudeho kantátě se projevuje nadšení a 

láska autorky k tomu dílu, a že čtenáře rozhodně může navnadit na seznámení se s tímto 

výjimečným dílem.

Diplomovou práci Anny Konvalinkové hodnotím po stránce obsahové, grafické i 

stylistické na velmi dobré úrovni. Bohužel při závěrečné korektuře unikly ještě nějaké 



překlepy. V textu se také vyskytuje několik nepřesných formulací, které mohou být 

zavádějící:

 str. 16 „Stejně jako byl gregoriánský chorál pilířem liturgie katolické církve (...).“ –
Gregoriánský chorál tímto pilířem stále je.

 str. 18 Ve výčtu nejdůležitějších zpěvníků období baroka autorka zapomněla dodat, že 
jde pouze o protestantské zpěvníky.

 str. 20 „Příležitostně se německé písně dokonce používaly při katolických 
bohoslužbách jako náhrada za mešní hudbu.“ – Mešní hudba je ta, která zní při mši. 
Tudíž i německé písně se provozováním při bohoslužbách staly mešní hudbou.

 str. 21 W. A. Mozart nebyl německý, nýbrž rakouský skladatel.

Přes uvedené drobné výhrady hodnotím diplomovou práci Anny Konvalinkové jako velice 

zdařilou a ráda ji doporučuji k obhajobě.
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