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 Disertační práce doc. MgA. Tomáše Víška se zabývá problematikou, jež je dosud v odborné 

hudební literatuře zastoupena velmi skromně. Jde totiž o dílo s několika rovinami. Jednak jde o 

kompletní zmapování klavírního díla Antonína Dvořáka, jednak o zevrubné přiblížení poměrů v 

hudebním životě druhé poloviny 19. století a v neposlední řadě o pohled interpreta, jenž Dvořákovy 

skladby dokonale prostudoval, nastudoval i koncertně provedl. 

 Podobné nesmírně cenné literatury je pohříchu nedostatek z poměrně logických důvodů. 

Málokdy se totiž v jedné osobě sejde několik souměřitelných druhů talentů, jež by vznik podobných 

studií umožnily. I znamenití interpreti nebývají zhusta nadáni literárně, nadto ani často v tomto směru 

nemají žádnou ctižádost, mnozí dokonce považují spisy o hudbě za zbytečné. Takový přístup je ovšem 

pochopitelný i z jiného důvodu – psát o něčem tak obtížně uchopitelném jako je hudba skýtá tolik 

nástrah, že leckdo svou původně upřímně míněnou snahu dříve či později prostě vzdá.  Výsledný 

stav je tedy zákonitým vyústěním výše uvedené úvahy. Drtivá většina studií se hudebními skladbami 

zabývá pouze z hlediska jejich struktury, velmi často jde pouze o vnější popis, jenž dle mého názoru 

nemá žádný praktický přínos. Hudba je založena na práci se zvukem, notový záznam je pouze jedním 

z několika převodů mezi skladatelovým záměrem na začátku a posluchačovým vnímáním na konci 

tohoto složitého procesu. Zdaleka tedy nestačí, zabývat se jen notovým zápisem jako takovým, velmi 

často dochází k jeho přecenění, jež může vyústit v pseudospory o odlišnosti v jednotlivých vydáních, 

přičemž se význam a smysl sdělení  povýtce odsouvá na vedlejší kolej nebo zcela ztrácí. Je třeba si 

uvědomit, že podobné spory jsou často asi tak závažné, jako dohady o to, zda ve větě použít slovo 

„jen“, nebo „pouze“. 

 V historii i současnosti se setkáme se skladateli, kteří přistupují k roli interpreta v naznačeném 

procesu podle hesla „interpret je pro mne to, co pro architekta zedník“. Evidentně toho mnoho 

nepochopili vzdor faktu, že jejich skladby mají leckdy pozoruhodnou hodnotu. To už je ale úvaha na 

hraně toho, zda je talent součástí osobnosti, nebo něčím, co existuje jakoby mimo naše vědomí, do 

níž se na tomto místě nechci pouštět. 

 Tyto řádky jsem napsal proto, abych dostatečně vysvětlil, proč si Víškovy práce nesmírně 

cením. Myslím, že každý inteligentní interpret by měl v jistém období svého vývoje uvažovat o 

podobném pokusu, pro směrování mladé hudební generace (vedle přímého pedagogického působení) 

nesmírně potřebném. 

 Disertační práce T. Víška udiví na první pohled svým rozsahem (566 stran bez příloh). Při 

bližším ohledání se však záhy ukáže, že menší počet stran mít prostě nemůže. Spojuje se zde totiž, 

jak již bylo naznačeno výše, pohled skladatelský, interpretační i obecně hudební, to vše v 

pozoruhodné jednotě a osobité sevřenosti. Autor se zabývá Dvořákovým klavírním dílem v jeho 

úplnosti včetně juvenilií a různých nedokončených skladeb, o nichž lze s jistotou říci, že se s nimi na 

koncertním pódiu nikdy nesetkáme, k pochopení Dvořákova směřování v klavírní oblasti však mohou 

rovněž přispět. Na tomto místě musím zdůraznit významné atributy Víškova přístupu k práci, jež jsou 

ostatně známy i z jeho interpretační a jiné činnosti – důkladnost, poctivost, přemýšlivost a nezdolná 

energie při realizaci. 

 A nyní k samotnému textu disertační práce. Členění je velmi přehledné a umožňuje i studium 

jednotlivých kapitol izolovaně. Při důkladném prostudování nacházíme odpovědi na drtivou většinu 

možných otázek. To samozřejmě neznamená, že žádné další otázky nebo připomínky nemůžeme 



vznést. Každá kvalitní kniha provokuje zvědavost, vyvolává otázky zodpověditelné i 

nezodpověditelné. což platí pro spisy o hudbě dvojnásob. T. Víšek přináší něco, co literatura s 

obdobnou tématikou obsahuje zřídkakdy, a to komplexní pohled na podobu realizátu skladeb, nikoliv 

tedy pouze na jejich psanou podobu, jež bývá poměrně často přeceňována, resp. probírána do 

přílišných podrobností při podcenění hledání smyslu celku. Ovšem v době Dvořákově byla ještě 

hranice mezi skladatelem a interpretem podstatně méně ostrá než dnes a zmíněné komplexní vnímání 

platilo za jistou samozřejmost. Možná i proto naši předkové nevěnovali napětí mezi notovým zápisem 

a jeho interpretací zvláštní pozornost. Drtivá většina skladatelů byla zároveň špičkovými 

instrumentalisty (v tomto směru je Dvořák výjimkou). 

 Jak jsem již uvedl, Víškova práce je vyčerpávající a věnuje se absolutně všem Dvořákovým 

sólovým klavírním skladbám. Pojednává se stejnou pečlivostí i o dílech samotným autorem  

zavržených. K přiblížení hudby a jejích tajemných zákoutí je T. Víšek vybaven bohatým jazykem, s 

nímž dovede brilantně zacházet, navíc pak ještě velmi osobitým slovníkem, jenž bezpochyby stojí za 

povšimnutí. Uvedu některé termíny: dojem chvatnosti, cupitavý charakter, zatrůníme se na vrcholu, 

nástraha ve frázování, převalující se dvojhmaty, poddělení, líbezná čilost, poskočnější závěr, snesme 

se měkce, ne střeleně, odkrývejme vše, co za to stojí, bezpečnostní rozjezd, rychlodeché vytracení 

znemožní přehnané rozhučení, přeplývavě, dechnutí, prouvolněnost, kódové dotvrzení, nástražná 

místa, rytmické modely v levé nadnášejí melodii, jako když dosud introvert začne zpívat serenádu s 

kytarou a srdce mu tepe stále rychleji, vytrácivý charakter, vtipná, ježatá melodie, zahrajeme mrštně, 

prolegatované takty, kvartoly se dlouze zachmuří, žádná neustřelí, umná hlasová hierarchie, uvolněný 

jednotah sextol, grácie a elegance je jen trochu podsaditější, rozjasní se do přirozena apod.  Vše 

svědčí o jediném, totiž o soustředěném úsilí dobrat se podstaty. Toto směřování je z textu až 

hmatatelně cítit. Někdy dojde i k mírně komické větě, např. „v levé je skok do dosud nevyužívané 

hloubky“, nebo „pokud hráč nemá hodně velkou levou ruku...“, což ovšem jen podtrhuje výše 

zmíněné. 

 Dvořákovu textu věnuje autor práce mimořádnou pozornost a odkrývá nám postupně možnost 

pochopení skladatelova hudebního myšlení i způsobu komponování. V každém okamžiku je přítomna 

myšlenka na interpretační uchopení. Samozřejmě zde nemůže chybět ani subjektivní náhled, to 

znamená zvýšenou pozornost problémům, jimiž se sám pianista zřejmě  podrobně zabýval při studiu 

(pedalizace, uvolněnost hracího aparátu v souvislosti s někdy poněkud „neklavírním“ textem). Dalo 

by se říci, že práce je mj. učebnicí klavírní hry v tom nejširším smyslu slova, kdy autor postupuje od 

konkrétního k obecnému. Nesmírně cenný je rovněž pohled pedagogický, jímž jednotlivé skladby 

pečlivě hodnotí jak z hlediska hudebního, tak z hlediska technické zvládnutelnosti pro adepty klavírní 

hry různého stupně vyspělosti. 

  

 Jelikož jsem přesvědčen, že práce by měla každopádně být vydána (buď v plném rozsahu, 

nebo případně v nějaké zkrácené podobě, vše může být předmětem zvážení), upozorňuji na tomto 

místě na některé chyby nebo nepřesnosti v textu (při tomto rozsahu jich není mnoho, další se ještě 

samozřejmě mohou objevit). 

 V obecné rovině: 

Tóniny se píší bez pomlčky, např. C dur ,  výrazy jako  7taktový je vhodnější psát slovem, pravopis 

slova „virtuóz“ je dobré sjednotit, problematické výrazy - „vybalancovat“ – vyvážit,  „lehký“ – 

snadný, „těžký“ – obtížný, „honit čas“ apod. 

  

 Konkrétní chyby nebo sporné momenty 

s. 63, ř. 5 zdola - „učil“ - správněji „vyučoval“ 

s. 124, ř. 3 – „citliivější“ 

s. 151, ř. 5 zdola - „pohodlný moc není“ - hovorové 

s. 186, ř. 5 – „ledaře“ 

s. 196, ř. 2 zdola - „…bychom kolikrát vůbec nesvázali“ - hovorové 

s. 218, ř. 5 zdola - „nepostrádá aspoň tempového označení“ - nepostrádá plus 4. p. 

s. 231, ř. 10 – „závěreční“ 



s. 276, ř. 7 zdola - „...přenést nad“, lépe „přenést nad ni“ 

s. 295, ř. 8 zdola - „jež by asi nikdy nevznikly“ - „jež by asi nikdy nebyly vznikly“ 

s. 304, ř. 9 - „přáním Dvořáka“ - „Dvořákovým přáním“ 

s. 313, ř. 3 zdola – před „nejlépe“ chybí „je“ 

s. 338, ř. 11 - „kolikrát“ - obdoba s. 196 

s. 372, ř. 7 - „vylezou doprovodné trioly“ - hovorové 

s. 375, ř. 5 - „nebouchly“ - „nebouchaly“ 

s. 390, ř. 1 - „dórské gis“ - je snad možno chápat i takto, ale spíše jde o typicky dvořákovské oscilování 

mezi moll a dur (psáno v H dur) 

s. 393, ř. 10 - „dvaatřicetinovou kvartolu“ - nejde o kvartolu, jsou to pravidelné dvaaatřicetiny 

s. 404, ř. 6 - „nechat to běžet“ - lépe „nechat vše běžet“ 

s. 404, ř. 6 zdola - „důležitější je zůstat uvolnění“ - neobratné 

s. 405, pod čarou ř. 2 zdola „Vídeňačka“ - „Vídeňanka“ 

s. 407, ř. 6 zdola - „...svítícím hlasu nad“ - „svítícímu hlasu nad ním“ 

Toto vše je ovšem bez nároku na úplnost. 

 

 Následuje několik námětů pro diskusi při obhajobě: 

1) V hudební literatuře bývá obvykle zmínka o tom, že Dvořákovo klavírní dílo stojí stranou autorova 

hlavního zájmu. Je tomu opravdu tak? 

2) Na s. 115 je zmínka o tom, že „Dvořák opusově mlžil“.  Je možno blíže vysvětlit? 

3) Stálo by za úvahu vysvětlit termín „vykrývací prstoklad“. 

4) V textu je hodně prostoru věnováno práci s pedálem. Bylo by to možně nějak zobecnit? 

5) Obecnější otázka vyplývá ze známé skutečnosti, že autor rád a často interpretuje opomíjená díla. 

Jaká je logika toho, které skladby se drží v kmenovém repertoáru? Co je odlišuje od ostatních? 

6) Proč žádný z českých autorů 19. století (Dvořáka nevyjímaje) nemá ve svém díle zastoupenu 

reprezentativní klavírní sonátu nebo jinou vpravdě velkou formu? 

 

 Mé hodnocení disertační práce Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka 

doc. MgA. Tomáše Víška je veskrze kladné. Pokud jde o aktuálnost zvoleného tématu, je možno říci, 

že jde o téma vpravdě nadčasové, neboť Dvořákův odkaz se již bezpečně stal součástí světového 

kulturního dědictví. 

 Disertace splnila stanovený cíl v plném rozsahu za použití metody srovnávací a speciálně pro 

hudební obory metody analyticko-syntetické, obohacené ještě o komplexní pohled maximálně 

poučeného autora. Zároveň jde o práci mimořádně náročnou na studium pramenných materiálů a 

dlouhodobou odbornou přípravu v mnoha směrech. Disertační práce přináší dokonalé zmapování 

Dvořákova klavírního díla a vrhá jasné světlo na tuto neprávem opomíjenou část skladatelova díla. 

Svým rozsahem, hloubkou náhledu a profesionalitou zpracování vysoce překonává běžné požadavky 

kladené na práce tohoto druhu. Podle mého názoru jde o dílo mimořádné kvality a mělo by být 

zpřístupněno širší veřejnosti formou knižní publikace. 

 

 Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 


