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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 
Název práce:  
Lidové písně z Pelhřimovska, jejich editace v notačním softwaru a možnosti jejich využití 
Autor: Bc. Šárka Makovcová 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra hudební výcho-
vy, 2016, 148 stran s notovými přílohami v textu + samostatné přílohy.  
 
 

Diplomová práce Bc. Šárky Makovcové představuje studii pojednávající o folklórních 
tradicích a aktivitách pelhřimovského regionu se zaměřením na lidovou píseň, resp. rukopis-
nou sbírku Podstrážišťské písničky sběratele Josefa Václava Kratochvíla, transkripci rukopis-
né podoby písní z této sbírky pomocí notačního software a na možnosti jejich (zejména hu-
debně pedagogického) využití. Autorka tak prostřednictvím své práce seznamuje čtenáře 
s bohatstvím lidové tvorby oblasti horáckého kraje; kraje z folkloristického hlediska význam-
ného a unikátního, neboť v něm nacházíme současně písně typu českého instrumentálního i 
moravsko-slovenského vokálního.  

První kapitola práce (str. 14–27) je věnována lidové písni. Autorka v ní pomocí parafrá-
zované definice L. Tyllnera vymezuje pojmoslovný termín. Velmi stručně shrnuje vývoj lido-
vé písně v našich zemích, a to od prvních českých duchovních písní. Zde je nutno uvést, že 
pojem lidová duchovní píseň se v dřívější době užíval ve významu jejího určení, resp. inter-
pretace (písně určené pro lid, zpívané lidem), tudíž zařazení těchto písní do kontextu tématu 
diplomové práce (lidová píseň v původním smyslu písně národní či prostonárodní) je chybné. 
V následujícím textu pak diplomantka věnuje zvláštní pozornost sběratelským aktivitám na 
Pelhřimovsku. 

Druhá kapitola (str. 27–69) se věnuje klasifikaci písní z hlediska slovesné a hudební 
stránky. V práci se vyskytuje chybné číselné označení kapitoly 2.2.1 (str. 47). Autorka coby 
demonstrativního materiálu používá písně ze sbírky Podstrážišťské písničky. Hudební stránka 
písní je zaměřena zejména na složku melodickou a rytmickou. Demonstrované jevy v někte-
rých příkladech odpovídají příslušnému výkladu, v některých jsou značně diskutabilní (např. 
„stísněnost malé sekundy“ v písni Teče voda po vandrokách dolů, kde se vyskytuje malá 
sekunda jako půltónový krok mezi 3. a 4. stupněm tóniny (průchodné tóny mezi primou a ter-
cií durového sextakordu). Cennější vypovídající hodnotu, např. v rámci intonačních metod, by 
měly informace o počátečním stupni tóniny, na němž melodie písně začíná. Nelze totiž spojo-
vat či ztotožňovat malou tercii v rámci 3. a 5. stupně durového kvintakordu a malou tercii 
v rámci 1. a 3. stupně mollového kvintakordu. Dochází tak spíše ke konstatování výskytu 
konkrétních jevů, které je však možné vysledovat i u řady lidových písní mimo zkoumaný re-
gion  – viz konstatování, že melodie většiny písní končí na 1. stupni tóniny (str. 61). Výjim-
kou je výskyt tzv. jihočeské floskule (str. 63); škoda, že autorka nevěnovala ve své práci to-
muto specifickému jevu více prostoru.  

Třetí kapitola (str. 70–78) je zaměřena na stylizaci doprovodu písní. Práce se pohybuje 
v rovině obvyklých či rutinních stylizací a nepřináší žádná zásadní nova zejména v návrzích 
osobitého způsobu doprovodu, který by podpořil lokální charakter lidové písně. Použitý do-
provod patří mezi nejběžnější typy univerzálních doprovodů, které lze s větší či menší dávkou 
vkusu až po hranici „nouze“ aplikovat na jakoukoliv lidovou píseň. Některá sdělení jsou 
v textu zcela nadbytečná, např. popis principu přiznávky, ostinata, tónorod hlavních a vedlej-
ších kvintakordů v rámci durové tóniny apod. Z poznámky o lidovém dvojhlasu, o původním 
zákazu použití tercií a sext a upřednostnění paralelních kvint a kvart v rámci vedení hlasů je 
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patrné, že autorka srovnává jevy, z nichž každý patří do zcela jiného kontextu hudebního vý-
voje (str. 76 a 77). 

Čtvrtá kapitola (str. 78–92) s názvem Možnosti využití lidových písní přináší navzdory 
spíše očekávanému didaktickému vyžití písní analyzovaných v předchozích kapitolách infor-
mace o folklorních tělesech, které v daném regionu působí, o jejich činnosti a repertoáru nebo 
o folkloristických institucích – to vše v obecné rovině, tj. bez bližšího uvedení nebo využití 
konkrétních analyzovaných písní. Informace o výskytu lidové písně na internetových serve-
rech je nadbytečná pro každého, kdo používá běžné internetové vyhledavače; rovněž vysvět-
lující informace o formátech MIDI a PDF jsou v dnešní době skutečně za zenitem své aktuál-
nosti. Zřetelný odklon od „pelhřimovského“ tématu je patrný i u podkapitol, které popisují 
využití lidové písně v televizním či rozhlasovém vysílání.  

Pátá kapitola (str. 92–105) je věnována lidové písni v kontextu aktualizovaného RVP. 
Avizované využití lidových písní Pelhřimovska je výrazně potlačeno, navíc je omezeno vý-
hradně na jazykovou nebo obsahovou stránku písní. 

Obsahem šesté kapitoly (str. 106–137) je pojednání o lidové písni jako inspiračním 
zdroji v rámci činnostního pojetí výuky, a to na základě rozboru dvou vyučovacích hodin hu-
dební výchovy: se zaměřením na písně Teče voda, teče a Čípak sou to pole, pole nezorané. 
V popisu obou vyučovacích jednotek můžeme nalézt řadu inspirativních prvků (např. mezio-
borový charakter pojetí), ale i řadu jevů, které není zapotřebí v diplomové práci detailně roz-
vádět (např. principy a postupy při rozezpívání). Pracovní listy obvykle bývají součástí příloh. 
V kapitole lze opět vypozorovat častý odklon od tématu, tj. lidových písní Pelhřimovska 
(např. demonstrace rozložené figury kvintakordu pomocí ukázek písně skupiny Beatles, soná-
ty L. van Beethovena, písně B. McFerrina ad.) 

Rovněž z pohledu jazykového, formálního a formálně typografického lze vypozorovat 
mnohé nedostatky. Kromě výskytu neslabičných přeložek na konci řádku se opakovaně vy-
skytuje jev spojení dvou slov bez mezery. Bývá zvykem umístit začátek nové kapitoly na no-
vou stránku, což v případě předložené práce autorka nerespektovala – kapitola druhá (str. 27), 
čtvrtá (str. 78), pátá (str. 92). Otázkou rovněž zůstává, proč úvod práce zůstal neočíslován (au-
torka čísluje až od první kapitoly práce, tj. od str. 14). 

Závěrečnou práci Bc. Šárky Makovcové je nutno považovat za přínosnou s ohledem na 
zpracování materiálu a informací souvisejících se zvoleným tématem práce, a to výhradně  
díky transkripci rukopisného zápisu písní do tištěné podoby. Ostatní složky práce nepřinášejí 
zásadní nova, pohybují se na úrovni více či méně zdařilé kompilace, nebo mají tendenci díky 
svému až přílišnému zobecnění ztrácet pomyslnou spojovací nit s tématem práce. 

Předložená diplomová práce poskytuje čtenáři cenné informace (např. transkripce písní, 
vstupní seznámení s problematikou lidové písně Pelhřimovska), které jsou bohužel zatíženy a 
poznamenány značným množstvím nedostatků. Z toho důvodu ji „proto“ i „přesto“ doporu-
čuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou 

Otázky k obhajobě: 

• V rámci použité literatury uvádíte mj. rozsáhlou studii etnografa Lubomíra Tyllnera 
Lidové písně z Pelhřimovska. 2, Podstražišťské písně. Oponent předpokládá, že jste při 
zpracování diplomové práce z této studie vycházela, reps. jste na ni navazovala. Jaká 
zásadní nova ve srovnání s Tyllnerovou studií Vaše práce přináší? 

• Na str. 52 uvádíte píseň Sbohem buď, můj jihočeský kraji jako píseň, která se podobá 
písním vokálního typu. V čem tkví tato podobnost? 
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• Na str. 55 píšete, že „pro písně s doprovodem kytary je tónina B dur méně vhodná, 
naopak v D, C či A dur lze na kataru snadno doprovázet bez nutnosti transpozice.“. 
Jaký má vztah interpretace písní ze sbírky Podstražišťské písně s kytarovým doprovo-
dem? Co je hlavním kritériem pro volbu tóniny písně? 

 
 
V Praze dne 15. 5. 2016                                                           PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
                                                                                                                       oponent  


