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Jitka Šanderová, absolventka oborů Hudební výchova - Hra na nástroj (klavír) na 
Pedagogické fakultě UK, předložila diplomovou práci Clara Schumannová – žena, umělkyně, 
pedagožka. Autorka částečně navazuje na svou bakalářskou práci, ve které se věnovala 
Robertu Schumannovi. Má s dílem obou autorů a jejich souputníků interpretační i 
pedagogické zkušenosti. Takto koncipovaná odborná studie u nás chybí. Téma je tedy 
z hudebně historického hlediska vysoce aktuální, uvádí četné kontexty, které přinášejí nový 
pohled na interpretační umění 19. století, na jeho vývoj a na odkaz, ze kterého čerpáme 
v mnoha směrech i nyní.

Práce je logicky členěna do tří velkých celků tak, jak je uvedeno v jejím názvu. 
Vzhledem k tomu, že česká literatura na toto téma je omezená, vycházela autorka do velké 
míry ze zdrojů anglických a německých. Překlady, včetně souladu s českými texty a jejich 
terminologií, se vyznačují velmi citlivým přístupem, je z nich patrná vysoká odborná zdatnost
a terminologická jistota autorky. Oceňuji komparaci jednotlivých zdrojů jak hlediska 
jazykového, tak odborného. Zdroje a citace z nich jsou precizně zpracovány, práce navazuje 
na nejnovější výzkumy a publikace v této oblasti. 

Některé kapitoly jsou pojaty originálním způsobem, který maximálně koresponduje 
s obsahovým záměrem a činí z této diplomové práce nejen kvalitní teoretickou studii, ale i 
malý umělecký skvost (úvodní motto, životopis, analytický náhled na kompozice C. 
Schumannové, přílohy).

Závěr:
Autorka splnila stanovené cíle, které byly zadáním tématu vymezeny. Práce je 

obsahově a formálně vyvážená, výtvarně je krásná a zároveň odpovídá technickým i 
estetickým požadavkům, které jsou na diplomní práci kladeny. Z hlediska stránky jazykové je 
práce kvalitní, je možné se zamyslet nad některými drobnostmi (např. problematika překladů), 
což bylo také častou náplní společných konzultací.  Použitá literatura a zdroje jsou plně 
adekvátní tématu, terminologie a práce s odbornými texty dokládá vysokou profesionální 
erudici autorky.

Tato práce je výjimečná, je přínosná nejen pro budoucí profesionální působení 
diplomantky, ale i pro historii klavírního interpretačního umění. Doporučuji ji nejen 
k obhájení, ale i k publikování.
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