
Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Gabriely Pokludové  

Život Varhana Orchestroviče Bauera a jeho přínos v oblasti filmové hudby  
 

Diplomová práce nese název, který vybízí k přesvědčení, že půjde o hlubší pohled na 

skladatelskou osobnost a na její profilaci ve vytčené oblasti tvorby, že tedy bude systematicky 

sledovat stanovený cíl. Vybízí rovněž k přesvědčení, že parametry textu budou odpovídat 

nárokům na magisterskou práci v oboru hudební výchova kladeným, a to ve struktuře i 

obsahu, a že právě obsah bude důsledně korespondovat s názvem práce.  

Úvod by jistě zasloužil kvalifikované uvedení do problematiky a její zasazení do širších 

souvislostí i charakteristiku metodologie práce. Důležité by bylo zhodnocení zdrojů, a to 

nejen pramenů, ale i literatury, jíž při zpracování problému bylo třeba využít. Vzhledem 

k tomu, že je diplomová práce napsána v závěru studia pedagogického, neměly by chybět ani 

tyto souvislosti.  

Vlastní text by pak měl být opřen o solidní teoretický základ, který by umožnil 

kvalifikovaný pohled na tvorbu zvoleného autora, poté by mohla být zařazena a odůvodněna 

(s ohledem na poslání oboru, v němž práce vznikla) analýza vybraného díla a měly by být 

uvedeny další oborové souvislosti.  

Rovněž jazyková stránka by měla odpovídat nárokům kladeným na magisterské práce. 

Předložená práce výše uvedené parametry nesplňuje. Obsahově znatelně vybočuje 

z tematického okruhu daného názvem. Je jakýmsi souhrnem vzájemně poměrně 

nesouvisejících textů, které neodpovídají strukturou ani povahou diplomové práci. Přitom se 

zaměřuje na více osobností a na více problémů vůbec, tyto problémy ovšem pouze uvádí, aniž 

by je pak řešila. Rozhovory s osobnostmi jsou zdrojem, který má sloužit jako podklad pro 

další vědeckou práci, zde ovšem jsou pouze uvedeny a jejich zaměření i výběr respondentů 

postrádají vzhledem k tématu práce logiku. Prezentace filmového děje či stručná 

charakteristika hudby (v rozsahu jedné strany) také těžko mohou sloužit jako relevantní 

výstupy. Z obsahu jednotlivých kapitol a oddílů tak není jasné, jaký cíl práce sleduje a co by 

čtenář měl za zásadní výstup považovat, těžko lze v intencích odborného kontextu přijmout 

smysl některých jejich názvů, např. 2.1 Skladatelova mysl. Totéž platí o přiloženém 

dotazníku, není jasný důvod jeho koncepce, cíl není ve vztahu k problematice relevantní. A 

jestliže textu chybí seriózní úvod, pak logicky chybí i obdobně postavený závěr. Kromě toho 

se v práci vyskytuje řada nepřijatelných jazykových chyb a nakonec není ani jasné skutečné 

skladatelovo jméno.   

Práci chybí potřebná struktura, je v podstatě jakýmsi neúplným a nesourodým textem 

s jazykovými chybami. Jsou tak rozmanité a nápadné, že je nedefinuji vždy a někde na ně 

pouze podtržením upozorňuji. 
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Tato diplomová práce se zabývá celkovou problematickou filmové hudby. 

…poté i prakticky a to hned z několika pohledů… 

…muzikanta - koncertní mistryně… 

…k filmu Against the Wild, který složil právě Varhan Orchestrovič Bauer… 

…kterou tato diplomová práce rozebírá, jsou výsledky dotazníku, který měl za úkol zjistit… 
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Pan Bauer (také 9, 10) – stylistika.   
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…ráda bych… nepatří do odborného textu. 

 



Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obory skladba u pana profesora Antonína Bílého a 

dirigování u pana profesora Hynka Farkače. 

 

Při pobytu v Los Angeles měl možnost načerpat novou inspiraci na takzvaných jam sessions 

s americkými jazzmany, což pro něho bylo velmi přínosné v oblasti jeho tvorby.  

Kde je východisko a kde jádro výpovědi? 

 

Obecně nadužívání slova který. 
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…vzhledem k tomu, že byl tak laskav a zapůjčil mi noty ke dvěma částem tohoto 

soundtracku…  

Styl. 

 

On si mě i pamatoval ze zmíněného semináře… 

 

Byl to právě Milan Kymlička, který mi řekl, jak se má správně dělat filmová hudba a já se do 

této práce zamiloval.  
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…No tohle to není… no tohle pane kolego to nejde. 

Interpunkce. 

 

…řekl, a já měl kritiku rad, protože jsem díky tomu mohl vždy pokročit dál. 

Interpunkce. 

 

…kde už jsou použitý samplery… 

Styl. 

 

Co znamená travéza? 

 

Zvukaři nás tedy uzurpují ruchama. 

Styl – nejednota. 
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Používáte při skládání tužku a papír nebo již vše probíhá na počítači s programem? 

Interpunkce. 
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Přímo na ten pocit - co chci.  

 

Zrovna Jezulátko je toho jasný dokladem. 

 

To je takový moje poselství a dědictví. 

Styl. 

 

…první, o co se zajímali kam vyrazit… 

Interpunkce. 
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C – dur  

 

Navíc si myslím, že opět ty žestě, zkrátka nezní dobře, a navíc oni musí chudáci hrát ne E dur 

ale vlastně Fis dur. 

Interpunkce. 
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…dvacet tři otázek směřovaných k tématům… 

 

70 

Příloha č. 4 je pouze prázdná strana. 

 

 

Výše uvedené skutečnosti pokládám za zcela zásadní problémy, jichž bylo třeba se včas 

vyvarovat a jež nejsou v souladu s kritérii kladenými na diplomovou práci.  
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