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Autorka si pro svoji srovnávací interpretační analýzu zvolila stěžejní dílo 

Johanna Sebastiana Bacha Pašije podle sv. Jana. Ve své diplomové práci se 

nezabývá jen vlastní interpretační analýzou, nýbrž i zasazením této skladby do 

kontextu barokní hudby a do skladatelovy tvorby.

Cíl práce je naznačen bohužel pouze v Abstraktu, je jím poukázání na 

základní vývojové trendy interpretace hudby J. S. Bacha a jeho současníků za 

posledních padesát let. I když je práce formálně rozdělena do pěti kapitol, 

v podstatě sestává ze 2 velkých částí. Tou první je historické pojednání o 

hudebním baroku, Bachově životě a tvorbě a tou druhou pak vlastní 

interpretační rozbor.  Je otázkou, zda je nutné se v takto zaměřené práci 

zabývat obecnou charakteristikou barokní hudby a Bachovým životopisem. 

Místo všeobecně známých skutečností by možná bylo vhodnější zaměřit se 

detailněji na vrcholné období skladatelovy tvorby, v němž pašije vznikaly, nebo 

pouze na duchovní vokálně instrumentální tvorbu. Autorku zřejmě vedla snaha 

zasadit skladbu do kontextu doby a skladatelovy tvorby, v tom případě je třeba

ocenit její schopnost na malé ploše tyto skutečnosti jasně, přehledně a přitom 

poutavě představit. Při zpracování této části autorka vycházela z různých 

literárních zdrojů, především pak z publikace Ch. Wolffa (2011). 

Těžiště diplomové práce spočívá ve srovnání 4 nahrávek, které vznikaly 

v rozmezí 43 let, v časovém odstupu 13-15 let. Jedna z nich zastupuje starší, 

z dnešního pohledu romantizující pojetí K. Richtera, zbývající 3 se řadí k tzv. 

autentické interpretaci (N. Harnoncourt, M. Suzuki, R. Pichon). Všem 

interpretům autorka věnuje samostatné medailonky. Samotné charakteristice 

interpretací předchází kapitola o genezi Janových pašijí a problematice jejich 

nástrojového i vokálního obsazení. Vlastní analýza je prováděna důkladně a 

systematicky. Autorka dílo člení na obsahové celky, které pak postupně pečlivě 

posuzuje. I když v Úvodu předesílá, že její, značně subjektivní, hodnocení 

akcentuje především hledisko sbormistrovské, nevyhýbá se ani posouzení 

sólových pěveckých výkonů a instrumentální složky. Pečlivě srovnává a hodnotí 

jednotlivé aspekty interpretace – tempo, dynamiku, nástrojové a hlasové 

obsazení, intonaci, souhru, deklamaci apod. Její hodnocení je nepředpojaté –



oceňuje kvalitní prvky dnes již poněkud zastaralé Richterovy nahrávky a naopak 

poukazuje na některé nedostatky moderního pojetí. V Závěru diplomantka své 

hodnocení shrnuje do celkové charakteristiky jednotlivých nahrávek. 

Zatímco obsahová stránka diplomové práce je na velmi dobré úrovni, 

totéž bohužel nelze říci o stránce formální. Práci by prospěla pečlivá jazyková 

korektura. Zhruba na každé třetí straně nacházíme překlepy, je zde jedna hrubá 

chyba (s. 48), několik nedostatků v psaní velkých a malých písmen (Obsah, s. 

19, 38), časté chyby v užití nesprávných tvarů slov (nejčastěji jde o chybný tvar 

pro plurál neutra – např. …některé z děl komponoval… s. 23; …do libret, které 

zachovávaly… s. 25). Jako nepříliš vhodné se jeví i užití hovorových výrazů 

(působí ukoptěně – s. 45, Pichon … vykrádá orchestr – s. 65).

Domnívám se, že naznačený cíl práce se podařilo naplnit. Na provedené 

srovnávací analýze 4 různých nahrávek Bachových Janových pašijí můžeme 

sledovat vývoj interpretace barokní hudby za posledních bezmála 50 let. 

Otázky a poznámky k diskuzi:

- Při studiu pramenů a literatury a při hodnocení nahrávek jste se důkladně 

obeznámila s problematikou provozovací praxe barokní vokálně-instrumentální 

hudby. Mohla byste vytyčit hlavní problémy, se kterými se musí dnešní 

interpret vypořádat? Myslíte si, že předložená práce přispěla i k Vaší vlastní 

sbormistrovské praxi? Jak?

- Seznámila jste se i s jinými nahrávkami Janových pašijí? Mohla byste je 

stručně představit?  

Diplomovou práci doporučuji k přijetí.

V Praze dne 16. 5. 2016 PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.


