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Klavírní tvorba Vítězslavy Kaprálové

Ve své práci autorka představuje klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové, dílo, které není 

příliš známé a na koncertních pódiích běžně hrané, které ale bezesporu zasluhuje pozornost. 

Bezprostředním podnětem pro volbu právě tohoto tématu byla skutečnost, že autorka  

nastudovala cyklus Dubnová preludia Vítězslavy Kaprálové ve studijním roce 2010/11 a 

představila jej posluchačům na svém bakalářském koncertě. Už při studiu cyklu projevila Jana 

Reitmajerová velké porozumění pro autorčin styl a cyklus provedla s porozuměním, výrazně a 

přesvědčivě.  

Klavírní dílo Kaprálové zasazuje diplomantka do souvislostí skladatelčina života a 

doby, v níž žila, stručně nastiňuje události a okolnosti, které intenzivně ovlivňovaly její 

tvorbu. Zkoumané klavírní dílo zasazuje též do kontextu veškeré její tvorby, představuje 

základní rysy její hudební řeči a linii jejího skladatelského vývoje. Představuje jednotlivé 

klavírní skladby a cykly od skladeb, vzniklých v nejranějším dětství autorky, až po poslední 

opus. Interpretační problematiku klavírní tvorby Vítězslavy Kaprálové autorka zpracovává v 

samostatné kapitole, rozebírá jednotlivé problémy, spojené se studiem a interpretací jejích 

skladeb. V závěrečné kapitole představuje nejvýznamnější interprety díla V. Kaprálové. V 

přílohách můžeme nalézt kopie autorčina rukopisu i fotografie ze života Kaprálové, které 

autorka získala při návštěvě oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.

Práce je zpracována pečlivě, je přehledně a logicky uspořádána. Je opatřena  

odpovídajícím přehledem pramenů a literatury. Autorka v původní verzi opomněla v seznamu 

uvést dva důležité zdroje, což však napravila v opravě, vložené do tištěné i  do elektronické 

podoby práce. Pro autorku je tato zkušenost jistě ponaučením, že zdroje a citace je nutno 

uvádět zodpovědně a pečlivě, a to nejen jde-li o fakta, ale také o názory a pohledy na ně. 

Práce je  propojením dosavadních autorčiných znalostí díla V. Kaprálové s vlastními 

zkušenostmi s jeho studiem a jeho interpretací. 

Hodnocená práce vyhovuje požadavkům diplomové práce
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