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Cílem diplomové práce „Klavírní trio v kontextu jeho historického, hudebního a 
interpretačního vývoje“ autorky Markéty Pichlíkové, studentky oborů Hudební výchova – Hra 
na nástroj (housle), bylo zmapovat vývoj komorní hudby se zvláštním zřetelem na historii 
klavírního tria, představit repertoár pro toto uskupení v souvislosti s jednotlivými etapami
historického vývoje evropské hudební kultury i významná česká a světová klavírní tria. Dále 
se práce zabývá komparací interpretace Beethovenova Klavírního tria B dur op. 97 předními 
našimi i světovými soubory. Je uveden rozhovor s členem Dvořákova klavírního tria a 
současným mladým klavíristou I. Kahánkem, čímž autorka nahlíží do problematiky z jiného 
zorného úhlu, což je pro zpracování tématu z hlediska budoucího učitele hudby velmi cenné. 
Práce tím získala na autenticitě a aktuálnosti. Závěr práce je věnován organizaci, která 
významně podporuje rozvoj komorní hudby a její prezentaci u nás – Českému spolku pro 
komorní hudbu.

Drobné poznámky k textu:
- Maličkosti v jazykovém zpracování (občas dlouhé věty způsobující stylistickou 

neobratnost, pravopisné drobnosti – např. str. 52 „ke klavíristovy se přidává“).
- Myslím, že by větší zmínku zasluhovaly skladby pro klavírní trio s orchestrem 

(Beethovenův Trojkoncert je zmíněn pouze na str. 18 mezi jinými významnými 
autorovými skladbami dané doby).

- Kladívkový klavír nebyl v počátcích svého vývoje vhodným partnerem pro 
smyčcové nástroje nikoli pro svou zvukovou robustnost, ale naopak pro svůj velmi 
slabý zvuk.

- Ke str. 58 – Smetanovci vychovávali i klavírní tria, je vhodné jmenovat Nové 
pražské trio (Střížek – Klika – Jerie, Zvolánek), které ve své době koncertovalo po 
celém světě včetně koncertů podporovaných ČSKH a získalo mnohá ocenění.

- Také houslista Josef Suk již zemřel (7. 7. 2011).

Zvolené téma je z hlediska českého interpretačního umění velmi aktuální. Autorka 
navazuje na svou bakalářskou práci a předkládá dílo ucelené v náhledu na problematiku 
s jejím adekvátním prohloubením a rozšířením. To je v závěru práce uvedeno. Je ale zvykem
uvést vlastní teoretickou práci, která té současné předcházela, i v seznamu použitých zdrojů. 

Finální velmi cenná kapitola, stručně popisující aktivity ČSKH, by zasloužila 
v budoucnosti zpracování v samostatné odborné práci. 

Při obhajobě bych ráda slyšela názor diplomantky na srovnávání jednotlivých 
interpretačních výkonů (ke kapitole 5), na postup při hodnocení celku, jednotlivých shod, 
rozdílů i detailů. Předpokládám, že zde M. Pichlíková úzce spolupracovala se svým 



vedoucím, měla k dispozici partituru skladby, pracovala s určitými vlastními hudebními a 
estetickými zásadami, které si vybudovala studiem, nástrojovou a poslechovou praxí i
v debatách s kolegy. Jaká kritéria již nedovolují považovat výkon za kvalitní a kde je možná 
benevolence (vůči problémům v technice, věrnosti zápisu…) vzhledem k uměleckému názoru 
a originalitě interpretačního výkonu?

Závěr:
Autorka splnila stanovené náročné cíle, které byly zadáním tématu vymezeny. Práce je 
obsahově a formálně vyvážená, výtvarně odpovídá technickým i estetickým požadavkům, 
které jsou na diplomní práci kladeny. Z hlediska stránky jazykové je práce kvalitní.  Použitá 
literatura a zdroje jsou plně adekvátní tématu, terminologie a práce s odbornými texty dokládá 
profesionální zdatnost autorky.

Práci doporučuji k obhájení.

V Praze 27. srpna 2015                                      doc. Jana Palkovská


