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Oponentský posudek

Předkládaná práce je dílem nemalého faktografického přínosu. Shromážděná, utříděná a

komentovaná pramenná dokumentace k životu a dílu Františka Gregory (1819 – 1887) značně posouvá 

naše znalosti o stále málo známém zázemí „velké“ hudby 19. století. Zvolené téma směřuje k lepšímu 

poznání jedné z tradičně podceňovaných a zanedbávaných kapitol hudebního života v českých zemích 

19. století, bez nichž by obraz o celku nebyl úplný – do činnosti komponujících kantorů a chorregentů

okresních měst. Jejich činnost dlouho stála v pomyslné slepé zóně, kterou tušíme mezi zájmem o 

reprezentativní osoby a události národní kultury, a povědomím o zázemí kantorské hudby na venkově, 

částečně přebíraném z dávného pantheonu národního obrození. Tato monografická práce, přinášející 

dokumentaci k životu a všestrannému odkazu píseckého učitele, hudebního organizátora a skladatele 19. 

století, přináší čtenáři mezi řádky nejedno překvapení, cennou historickou reálii, případně podnět 

k revizi některých zažitých představ a předsudků. Dokumentuje hudebnický život naplněný intenzivní

prací, v očích současníků možná monotónní a nevděčnou. Zároveň ovšem poskytuje obraz o přerodu 

jihočeského okresního města během 19. století, jehož rostoucí sebevědomí se neprojevovalo jen 

v oblasti stavební, hospodářské, politické a společenské. Také kulturní život, v jehož integraci hrála 

hudba důležitou roli, byl důležitým svědkem postupného vývoje profesí a institucí: od patronátních 

zaměstnanců snažících se svědomitě plnit své povinnosti, až po iniciátory samostatného kulturní 

reprezentace společnosti měšťanské, dnes zvané občanské. Pro budoucího dějepisce 19. století bude tato 

práce jistě důležitým materiálem. Pro další pramenné badatele může být inspirací k provedení dalších

podobných sond. Ty by pak mohly dát osobnosti F. Gregory potřebné srovnání s jinými současníky, a 

mohly by naznačit, do jaké míry je příkladem typickým nebo mimořádným.

Zvolené téma je ideálním příkladem diplomové práce, která nepodniká „výzkum pro výzkum“, ale 

směřuje k potřebné pramenné dokumentaci k doposud neprobádaným tématům, s nadějí na zajímavý 

příspěvek do odborné diskuse. Čtenář této práce získá ucelený obraz o životě F. Gregory, jeho životních 

podmínkách a profesních povinnostech, společenských poměrech v Písku 19. století, i o charakteru 

Gregorova skladatelského odkazu. Důležité je zde zdůraznění vzájemné vazby mezi skladatelskou 

tvorbou a konkrétními podmínkami, požadavky a potřebami. 

Jak autor přesvědčivě dokládá, F. Gregora byl hlavním hybatelem hudební kultury okresního města 

Písku. Její horizont se sice neúspěšně pokoušel překročit (viz např. jeho účast v konkurzu na ředitele

pražské konzervatoře), ovšem věnoval jí veškerou svou energii a organizační talent. Vliv tohoto 

prostředí také velmi barvitě charakterizuje Gregorův skladatelský odkaz, v němž dominuje chrámová 

hudba s podstatným podílem českých textů, ovšem mimo to obsahuje pestré spektrum žánrů i funkčních 

druhů: skladby koncertní, liturgické a duchovní, příležitostné, instruktivní, rekreační ad. Některé 

skladby mohou figurovat jako zajímavé příklady vývoje jednotlivých žánrů (např. úpravy lidových 

písní, scénická hudba pro místní divadlo, fanfáry k vítání jara na písecké věži, kvartety pro brkačky a 

mnohé další).

V předmluvě autor zvolené téma správně zasazuje do současných výzkumných směrů. Toto 

vymezení je potřebné, neboť ještě nedávno by F. Gregora mohl být odbyt některým z pojmů jako 

„Kleinmeister“, „kultura periferie“ nebo „autor lokálního formátu“. V posledních desetiletích již 

hudební historiografie tyto kategorie opouští, a podle vzoru historiků a jejich sociologizujících konceptů 

se zaměřuje též na výzkum „hudební každodennosti“.

Zásadní předností práce je rozsáhlé systematické pátrání po pramenech. Je dovedeno k shromáždění 

a soupisu pramenného materiálu, podniknuté v objemu, který zcela překračuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Autor se velmi statečně utkal s obecným a často nebezpečným jevem, že téma a jemu 

přiměřená metoda se v průběhu práce dokáže vymezit sama. Nastalého úkolu se nezalekl a pramennou 



dokumentaci pojal vyčerpávajícím způsobem. Podařilo se mu vypátrat a systematicky evidovat 

množství dokumentů a vnést systém do neuspořádané pramenné situace. Značný význam mají např. 

informace o ztracených pramenech a fondech, fotokopie nezvěstných předloh apod. Ocenění si zaslouží 

také přehled a kritické zhodnocení dosavadní literatury, včetně nepublikovaných prací, a utřídění 

dosavadní primární literatury, zahrnující též memoáry a dobovou publicistiku. Také struktura 

připojeného katalogu ukazuje, že autor nepřevzal šablonu, ale formu přizpůsobil povaze materiálu.

Vzhledem k tomu, že práce se opírá větším dílem o nepublikované materiály, případné faktografické 

nedostatky může posoudit jedině autor sám. Rezervy, které vnímá čtenář práce a zájemce o řešené téma, 

jsou pohříchu povahy obecně řemeslné a redakční. Práce trpí bezdůvodně komplikovanou stylistikou 

(příkladem za všechny může být hned úvodní předlouhé souvětí, s několika nesprávnými vazbami a 

syntaxí na hranici srozumitelnosti). Mezi jednotlivými kapitolami zůstaly redundance (např. čtenářsky 

vděčná historie vyšetřování urážky hlavy státu je různými slovy komentována na str. 25 a 82). 

V některých případech však zajímavé podrobnosti vtáhnou čtenáře do děje a přivádějí jej k jiným 

hypotézám, než jaké autor nabízí: když byla Gregorova oblíbená Velká pastorální mše česká v roce 

1886 provedena o Vánocích v městském divadle, nemuselo to být malou kapacitou píseckých kůrů (s. 

71), ale spíše skutečností, že téhož roku byla dokončována generální rekonstrukce hlavního kostela 

včetně stěhování varhan (viz s. 70). Mnoho dalšího prostoru k úvahám nabízí ne vždy přesvědčivě

vyargumentované datování skladeb, naznačované poznámkami v katalogu. Pokračování v této práci by 

však mohlo být nekonečné, vzhledem k variantnosti mnoha skladeb (viz dále).

Při seznámení s povahou Gregorova odkazu je evidentní, že v tomto případě nemá smysl používat 

klasickou formu tematického katalogu. Tento cíl by byl splnitelný jedině po utřídění množství 

fragmentů, verzí a variant, úprav a skladeb sporného autorství. Nejednou je tatáž skladba dochována 

vícekrát pod různými názvy. Soupis skladeb – který tvoří přílohu impozantního rozsahu – má spíše 

formu katalogu fondu či sbírky, než katalogu autorského. Je to částečně daň za vyčerpávající zpracování 

rozsáhlého tématu, a je možné ji hodnotit jako první fázi zpracování, na niž by mohla navazovat verze 

propracovanější a možná i kratší. Autor jde v některých případech do podrobných komentářů, v nichž se 

snaží o základní dataci skladeb. V některých případech (zejména u úprav či variant) však čtenář ztrácí 

orientaci, zda se poznámka vztahuje k prameni nebo skladbě. Uživatel pak postrádá především textové 

incipity vokálních skladeb – a to zejména tehdy, když je na základě (neuvedeného) textu upřesňována 

datace skladby (viz např. Přílohy s. 114, č. 6/1).

Výčet připomínek a otázek ke katalogu a popisu jednotlivých pramenů by mohl být dlouhý. Celek je 

ale lepší vidět jako výstup ze solidně a uvážlivě započaté práce, která byla dovedena do uceleného a 

smysluplného stadia, ovšem je stále v procesu. Téma si rozhodně zaslouží, aby v něm autor dále 

pokračoval a dopracoval jej do publikovaného výstupu. Ideální formou by byla knižní monografie, která 

by mohla mít vysoké reprezentační ambice a doufat ve všestrannou podporu z regionálních zdrojů. 

Smysl by však měla i informativní studie v některém z odborných periodik.

O přijetí k obhajobě tedy není pochyb. Při návrhu známky však hodnotitel prožívá dilema, 

způsobené nepoměrem mezi jednotlivými vrstvami pracovního výkonu. Hodnotit práci jako výbornou 

by znamenalo zavřít oči nad stylistickými a redakčními rezervami, a nepřímo tím vyjádřit rezignaci nad 

plošným úpadkem vysokého školství a vybavenosti jeho absolventů. Je-li pak práce věnována osobnosti 

řemesla kantorského, není to možné. Ocenit ji horším stupněm by však bylo nespravedlivé vůči autorovi 

a jeho zcela mimořádnému pracovnímu výkonu, invenci a nasazení. Nepřímo by to také znamenalo 

vyslat vzkaz následovníkům, že budoucnost patří pracím nenáročným a povrchním, nastaveným na 

minimální výdej energie při splnění podmínek. Tedy pracím, z nichž nemá profesní užitek ani student, 

ani školitel, ani oponent. S přihlédnutím k předešlému tedy navrhuji hodnocení jako velmi dobré a

práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze 17. 6. 2014 PhDr. Tomáš Slavický Ph.D.


