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Diplomová práce Jany Reitmajerové, která nese název „Klavírní tvorba Vítězslavy 

Kaprálové“ přináší mnoho nového nejen ve zkoumání klavírního díla, ale i poznatky o lidské 

a skladatelské osobnosti této výjimečné ženy. 

Diplomantka rozvrhla svou práci do pěti kapitol. V první a druhé kapitole zaměřuje svou 

pozornost k životnímu a uměleckému vývoji skladatelky. Všímá si vlivů i osobnosti učitelů, 

kteří směrovali její umělecké zrání při studiích na konzervatoři v Brně, v Praze i později 

v Paříži. Jana Reitmajerová zmapovala také kompoziční práce i dirigentské a umělecké 

výkony skladatelky z tohoto období. Diplomantka tak vytvořila velmi zdařilý umělecký 

portrét osobnosti Vítězslavy Kaprálové. 

Stěžejní část diplomové práce je věnována klavírnímu dílu. V kapitole třetí se Jana 

Reitmajerová zabývá jeho charakteristikou a se značnou erudicí se věnuje také jeho rozboru. 

Všímá si kompozičních principů, typických znaků hudebního jazyka skladatelky, ovlivněného 

významnými osobnostmi té doby. Zde oceňuji především důkladnost a pečlivost zpracování, 

se kterou se nejen v této kapitole setkáváme. Také následující kapitola je velmi přínosnou a 

cennou především pro interprety, kteří nemají osobní zkušenost s dílem V. Kaprálové. 

Diplomantka upozorňuje na úskalí jednotlivých technických prvků ve skladbách skladatelky, 

ale i technických obtíží a zvláštností v kontextu hudby 20. století. Z diplomové práce J. 

Reitmajerové je patrné, že má osobní zkušenost s interpretací skladatelčiny tvorby – velmi 

přesvědčivě provedla Dubnová preludia na svém bakalářském koncertu. 

V poslední kapitole obrací diplomantka pozornost především k současným interpretům nejen 

klavírního díla V. Kaprálové. Je potěšitelné, že také brněnský rozhlas zařazuje do vysílání 

skladby autorky, které dosud nenašly zasloužené ocenění v povědomí širší veřejnosti. 

Také tato diplomová práce může přispět k objevování pozapomenutých uměleckých hodnot. 

Práce J. Reitmajerové je přehledně strukturovaná, obsahově bohatá a velmi pečlivě 

zpracována. Přesto se do textu vloudilo několik drobných chybiček – např. ve jménu Charlese 

Muncha (vypadlo n – str. 12), na straně 30 jsou přehozená písmenka v názvu Andante noc 

motto (správně con motto - což pravděpodobně špatně opravil počítač). Chyba se objevila 



také v názvu třetí a čtvrté skladby Dubnových preludií – doporučuji opravit. Tyto drobné 

chybičky nemají zásadní vliv na kvalitu práce, kterou hodnotím velmi kladně a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne: 23. 5. 2013      Doc. MgA Věra Kopecká, 
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