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Ústav hudební vědy

Magisterská práce Bc. Martiny Horejšové je rozvržena do pěti kapitol -  1. Stav 

bádání, 2.Obecný kontext a charakteristika prostředí v době vzniku koncertu, 3.

Život G.Gershwina v kontextu díla, 4. George  Gershwin – Concerto in F (1925), 

5. Společná charakteristika vybrané trojice skladatelů (G.Gershwin – S. 

Rachmaninov – M. Ravel). Text je doplněn soupisem pramenů, literatury 

(včetně internetových zdrojů) a vybaven notovými ukázkami.

     Především musím konstatovat,že je záslužné a přínosné, že se osobnosti G. 

Gershwina  věnuje v této práci  pozornost na bázi muzikologického a hudebně 

teoretického hlediska. „vícežánrovost“ G.Gershwina a jeho vazba na oblast 

populární hudby podle mne často vedly  k tomu, že o něm vznikaly texty spíše 

publicistického a popularizačního  charakteru, což ostatně potvrzuje i autorčin 

pohled na stav bádání v první kapitole.

     Těžištěm práce je  čtvrtá kapitola  - přinášející analýzu Gershwinova 

Klavírního koncertu, zaměřená především na výklad formového řešení skladby. 

Tady oceňuji postřeh podávající výklad průběhu 1. věty jako obvyklé sonátové 

formy ale též jako sonátového  cyklu. Akceptovatelný je též výklad 2. věty na 

principu rondovém ale i jako třídílné formy s introdukcí a kodou. Analýzy jsou 

formulovány jasně a pregnantně s využitím sumarizujících tabulek. Trochu mi 

chybí v subkapitole 4.3 (Obsazení orchestru v Gershwinově Klavírním koncertu) 

pohled na instrumentační práci a v této souvislosti upozorňuji také na fenomén 

pro Gershwina zvláště důležitý – a to je harmonické myšlení. Gershwinova 



harmonie byla i v „běžných“ populárních písních, které psal, neobyčejně 

invenční a troufnu si říci, že   posunula možnosti klasicko romantické harmonie 

do  nových, zajímavých poloh. Uvědomuji si samozřejmě, že by to znamenalo 

neúměrný nárůst rozsahu celé práce.

     K některým formulacím: Mohla by diplomantka vysvětlit větu „… např. jsou 

uváděny  závažnější hudební myšlenky bez další širší stability…“(str.26, 3.

odst.), nebo „…stitching (melodií pouze krátkými zvukovými úryvky 

dohromady…)“- str.31 dole. Byl bych také opatrnější s dislokací swingové éry do 

20. let 20. století (str. 36). Zvláštní je též formulace „ M.Ravel, který jako autor 

dvou koncertů pro klavír a orchestr (jeden z nich psaný pro klavír)…“- str.38 (asi 

je myšleno pro klavír hraný levou rukou).

     Pozor téže na termíny  typu „trumpeta“ a „basový buben“ (str.48 – obsazení 

orchestru). Lépe použít výraz trubka a v češtině obvyklý velký buben.

   Po formální stránce je práce v pořádku a plně ji doporučuji k obhajobě.

     Navrhuji klasifikaci velmi dobře.
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