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 Ve své diplomové práci Martina Pospíšilová navázala na svůj předchozí výzkum a 

bakalářskou práci o klavírním koncertu A dur Jana Křtitele Vaňhala. Již tehdy se autorka 

zabývala širším okruhem děl, což vedlo i k identifikaci dosud neznámých pramenů. Jelikož 

však nebylo příliš vhodné všechna zjištěná fakta do bakalářské práce zahrnovat, byly některé 

výsledky ponechány spíše stranou a posloužily jako příprava ke kvalitativně náročnějšímu 

studiu a šířeji pojednané práci, kde by Vaňhalovy klavírní koncerty mohly být nahlíženy 

z více hledisek a lépe interpretovány v dobových souvislostech. Tyto nároky se projevily jak 

v okruhu zkoumaných skladeb, které zahrnují nejen vybraná díla Vaňhala, ale i jeho 

předchůdců a současníků, tak i v rozšíření metodologie a kladených otázek.  

 Nastíněná koncepce se odrazila i ve struktuře předkládaného textu: po úvodu 

vymezujícím práci a dosavadní stav bádání následuje šířeji koncipovaná kapitola 

metodologického charakteru. Diplomantka zde rozebírá předchozí vývoj koncertu a zejména 

otázku vztahu mezi ritornelovou a sonátovou formou a přiměřenost analýzy vyžívající tyto 

modely. Dále si ověřuje některé formální principy na Mozartových sonátách, jež skladatel 

upravil na koncerty, a v další podkapitole obrací svou pozornost k dobovým názorům na 

koncert jako druh, a to zejména u H. Ch. Kocha. Celou kapitolu uzavírá důležitou 

sociologicko-interpretačně laděnou otázkou, komu byly vlastně (nejen) Vaňhalovy koncerty 

určeny. 

  Druhá a třetí kapitola jsou věnovány analýzám, a to nejprve děl předchůdců Vaňhala, 

totiž G. Ch. Wagenseila a J. G. Langa a následně J. S. Schrötera a L. Koželuha. Zatímco 

v případě Wagenseila vychází diplomantka převážně z literatury (disertace P. M. Sauerbrei 

1983), u ostatních skladatelů se jedná zpravidla o vlastní analytická pozorování; práce 

s literaturou však nechybí ani zde. V analýzách je kladen důraz především na základní 

strukturální řešení vět, tj. počet, rozsah a funkce jednotlivých tutti a jejich vztah k úsekům 

sólovým. Autorka také obvykle komentuje i základní charakter tématicko-motivického 

materiálu a výběrově některé typické či naopak zvláštní postupy týkající se harmonie, sazby, 

technické obtížnosti apod. V případě většího počtu skladeb od jednoho autora kombinuje 

diplomantka shrnutí hlavních rysů s dílčími ukázkami, větší prostor je také obvykle dáván 

prvním větám koncertů, což souvisí s obvykle nejvýraznější prací s ritornelovými prvky. Již 

na těchto stránkách diplomantka srovnává některé aspekty studovaných děl s koncerty 



Vaňhalovými, kterým je následně věnována kapitola čtvrtá. Zde, v úvodu i v průběhu analýz, 

autorka častěji podrobuje kritice diplomovou práci Niny Dlouhé Mikotové z roku 1958 (na 

obdobné téma) a poukazuje na některá neopodstatněná tvrzení i zjevně mylné analytické 

výklady. Podrobnější sondy do Vaňhalových skladeb jsou nakonec shrnuty v delším závěru, 

který obsahuje i stručné srovnání se skladatelovým koncertem pro housle a orchestr. Popisy 

pramenů jsou vyčleněny díky svému specifickému charakteru až do příloh za soupis literatury.  

 Prezentované závěry nejsou nijak převratné (což nebylo ani očekáváno), přesto ale 

cenné: diplomantka ukázala organickou souvislost studovaných děl s vývojem klavírního 

koncertu, nastínila paralely s díly současníků, naznačila důvod jejich „jednodušší“ koncepce 

v souvislosti s předpokládaným typem interpretů a poukázala na řadu dílčích typických prvků 

skladatelovy hudební řeči. Srovnáním jednotlivých Vaňhalových skladeb naznačila také 

možnou chronologii děl, což je za daného stavu (a znalosti) pramenů záležitost spíše 

hypotetická. Pro případného odvážlivce, který by se chtěl pustit do riskantního zkoumání 

vývoje celého Vaňhalova stylu, však může být cennou pomůckou. Práce obsahuje i dílčí 

poznatky, jež zůstaly nevytěženy (např. možná souvislost koncertu D dur (D2) s hraběnkou 

Pachtovou) a které budou jistě lákat další badatele. Vzhledem k primárně analytickému 

zaměření práce bych osobně uvítal diferencovanější, nápaditější interpretace tematicko-

motivického materiálu a celkově hlubší výpověď o skladatelově hudební řeči, stejně jako větší 

využití naznačených dobových názorů, jakkoliv studovaná díla se k tomuto účelu mohou jevit 

jako méně vhodná. Několik kritických připomínek je nutno vznést ke stylistice (vazby (s. 52, 

„kontrast, který dosáhl tím“), stavba argumentu) a k občasným formulačním nepřesnostem 

(např. „violino principale odpovídá střídáním tónů a dvojhmatů“, s. 65), eventuálně k citaci 

literatury v poznámkách (je vždy uváděna v úplném tvaru, a to i když je titul opakován 

několikrát po sobě). Drobné nepřesnosti zůstaly i v popisu pramenů (např. na titulní straně 

pramene XII F 377 je vpravo nahoře stará signatura „N: c19“, s. 86.). V závěru hodnocení 

bych však také rád vyzdvihl hojnou práci s literaturou, kterou diplomantka kriticky a 

inspirativně využila ve své práci, což u převážně analytických textů nebývá vždy obvyklé. 

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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