
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Posudek bakalářské práce
oponent

Jméno studenta: Markéta Tylšarová

Název práce: Lidová hudba Lašska a její reflexe ve tvorbě Leoše 
Janáčka

Vedoucí práce: Mgr. Jana Veverková
Oponent práce: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 3
Náročnost tématu na teoretické znalosti 3
Náročnost tématu na praktické dovednosti 3
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 2
Hloubka a správnost provedené analýzy 3
Práce s prameny a literaturou 3
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková úroveň 2
Terminologická úroveň 2
Formální úprava a náležitosti práce 2
Vlastní přínos studenta 3
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 3

Dílčí připomínky a návrhy
Autorka v Anotaci uvádí, že ve své práci sleduje více cílů. Některé z nich 

(charakteristika lašské lidové kultury, zvláště lidové hudby) se podařilo naplnit, 
stěžejní cíl, jímž mělo být zjištění, „jakým způsobem se lidová hudba odráží ve tvorbě 
L. Janáčka“, však splněn nebyl. Této problematice je věnována 5. kapitola. Autorka 
v ní Janáčkovo dílo rozděluje do tří etap z hlediska jeho inspirace folklórem a 
předkládá anotace skladeb vzniklých na Hukvaldech. Ve dvou kratičkých 
podkapitolách podává výčet titulů z tvorby sborové a kantátové a z dalších oblastí 
tvorby. Celá pátá kapitola svým obsahem nepřesahuje rámec faktů dostupných v 
učebnicích dějin hudby. Chybí zde alespoň náznak dílčí hudební analýzy vybraných 
Janáčkových skladeb z hlediska jejich ovlivnění folklórem.  

Další připomínky:
- V části Lidové tradice (s. 14) jsou uvedeny pouze dvě. Druhá z nich – volba 
lašského krále – není popsána dostatečně; až na s. 27 se uvádí, že se jedná o 
novodobý obyčej, který se datuje rokem 1987.
- Podrobnému popisu lašského kroje by prospělo jeho vyobrazení. Naopak některé 
obrázky připojené k textu postrádají smysl (Janáčkovy portréty).



Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

- V podkapitole 3.13 Sběr lidových písní a tanců na Lašsku (není v Obsahu) nejsou 
uvedena konkrétní díla sběratelů. Někteří z nich chybí i v závěrečném seznamu 
literatury.
- V podkapitole 3.9 je řada tanců charakterizována velmi podrobně, většina 
z Janáčkových Lašských tanců zde však popsána není.
- Klasifikace lidových písní uváděné na s. 31 a 32 působí zmateně a nepřehledně 
(chyby v číslování).
- Terminologické a věcné chyby: „dvoučtvrťová melodie“ (s. 40); „kvartový krok“ (s. 
43). Janáček nemohl v 80. letech psát operu Její pastorkyňa (s. 49), protože 
divadelní hra, která jí předcházela, měla premiéru až v roce 1890. Premiéra opery 
byla roku 1904, v roce 1916 (s. 49) byla poprvé uvedena v Praze. Třetí období 
Janáčkovy tvorby by mělo končit v roce 1928, nikoli 1918 (s. 49).
- Nedostatečná obeznámenost s odbornou literaturou – v seznamu literatury 
postrádám např. díla Bohumíra Štědroně, Miloše Štědroně.
- Práci by prospěla pečlivější korektura - na s. 41 zůstala v závorce pracovní 
poznámka, poslední odstavec (s. 53) by potřeboval stylisticky upravit.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou lašské lidové hudby a její reflexí 

ve tvorbě L. Janáčka. Snahou autorky bylo zjistit příčiny originality Janáčkovy hudby 
a postihnout odraz lašské lidové hudby v jeho tvorbě. Na rozdíl od autorky se 
domnívám, že předložená práce na tyto otázky nepřináší uspokojivou odpověď (viz 
výhrady uvedené výše). 

Kvalitním zpracováním se vyznačuje kapitola 4 (charakteristika lašských 
lidových písní a koled), částečně též podkapitola 4.9 (popisy tanců).   

Oceňuji autorčino zaujetí Janáčkovou tvorbou. I přes všechny uvedené 
výhrady práci doporučuji k přijetí.

Otázky pro diskuzi
- Doplňte sbírky lidových písní a tanců autorů (včetně Leoše Janáčka), jejichž jména 
uvádíte na s. 41.
- Zjišťovala jste, zda je možné dohledat popisy tanců, které Janáček zahrnul do své 
skladby Lašské tance? 

Práci doporučuji k obhajobě.

Navržená výsledná známka:

7. 9. 2016 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.


