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Lukáš Vytlačil v diplomové práci navázal na téma rozpracované již v práci 
bakalářské, kterou věnoval flétnovým suitám flétnistů a hobojistů v orchestru 
Ludvíka XIV. Nyní své téma vymezuje poněkud jiným způsobem, což je patrné již 
z titulu práce obsahujícího časové vymezení a rovněž odkaz na médium tisku, 
jehož prostřednictvím byly dotyčné skladby převážně šířeny. Pro práci shromáždil, 
prostudoval a popsal šestnáct tištěných sbírek (většinou dostupných ve 
faksimilových edicích) pěti vybraných skladatelů, což představuje 
nezanedbatelný pracovní výkon. Téma práce se mu však nepodařilo specifikovat 
tak, aby se dostal hlouběji než na ryze popisnou rovinu, a proto opět čelí mnoha 
otevřeným otázkám a velké šíři souvisejících témat (srov. str. 6).

Práce je členěna do dvou dílů. Vstupní kapitola prvního dílu pojednává o rozvoji 
příčné flétny v době Ludvíka XIV., dále jsou uvedeny životopisné medailónky pěti 
vybraných skladatelských osobností. K daným osobnostem vesměs není 
k dispozici příliš mnoho odborné literatury, tím více však překvapí, že 
převládajícím zdrojem informací je Grove Music online, zatímco třeba k MGG není 
vůbec přihlíženo (viz například heslo Michel de La Barre, jehož autorem je Bruce 
Gustafson). Druhý díl je uvozen zdůvodněním záměru pojednat z rozsáhlejšího 
díla dotyčných skladatelů pouze suity pro sólovou flétnu a basso continuo. Pak 
následuje popis sledovaných tisků členěný opět dle jednotlivých autorů a čtyři 
analytické kapitoly, doplněné výkladovým slovníčkem mimohudebních názvů vět 
ve studovaných suitách. 

Proponovaným cílem práce je podat co možná ucelené informace o tištěné 
produkci suit pro sólovou flétnu od vybraných skladatelů vymezeného období, 
tedy poskytnout přehled určitého jasně vymezeného repertoáru. V rámci tohoto 
souboru pramenů a skladeb pak diplomant hodlá samostatně popsat tištěná 
vydání, analyzovat strukturu suit, instrumentaci a exponování sólového nástroje, 
stylové prcky (ve skutečnosti se pak věnuje artikulaci a ornamentice) a 
mimohudební názvy vět (s. 10). Zvolený vzorek skladeb profesionálních flétnistů 
a hobojistů však bez přihlédnutím k dalším pramenům a souvislostem 
neumožňuje hlouběji rozpracovat a vyhodnotit téměř žádnou z otázek, které 
vyvstanou během pojednání uvedených dílčích témat. 

V popisech tisků je správně věnována náležitá pozornost tiskařské technologii, 
neboť se jedná o období technologického přechodu od tisku pomocí pohyblivých 
typů k tisku z rytých ploten. Když však u druhého vydání La Barrovy sbírky 
vyvstane pozoruhodný jev, že ryté tvary not napodobují archaický tvar typů 
užitých pro sazbu prvního vydání, není dále interpretován: pro důkladnější 
zvážení této otázky by bylo třeba zahrnout kontext dalších početných 
skladatelových tištěných titulů, které však obsahují skladby pro více nástrojů a 
proto nejsou v práci zohledněny. Pro analýzu uspořádání suit by zase bylo třeba 
více zohlednit výsledky zkoumání francouzské suity en gros, neboť jinak lze pouze 
konstatovat rozdíly v přístupu jednotlivých skladatelů a opět se přitom vkrádá 
otázka, zda například v uspořádání suit pro dvě flétny a continuo ten který 
komponista postupoval analogicky, nebo spíše nahodile? Podobně se můžeme 



ptát i u problémů pojednávaných v kapitole o instrumentaci, resp. o 
idiomatičnosti sólového partu.

Velkou péči věnoval diplomant „tematickému obsahu suit“, čímž míní 
mimohudební názvy vět. Jedná se nepochybně o fascinující kulturněhistorické 
téma, které však má se samotnou hudbou máloco společného (výmluvný je 
například případ Couperinových sonát Les Nations, které v první verzi nesly zcela 
jiné názvy). Zajímavý je výrok Michela de la Barra, že názvy s hudbou nesouvisejí 
a bývaly ke skladbám dodávány později. Muselo k tomu však tedy dojít ještě před 
jejich tištěným vydáním? Je možno z této skutečnosti vyvozovat nějaké závěry o 
aktuálnosti repertoáru vydávaného v tištěných sbírkách?

K jednotlivostem a případné další diskusi: V pojednání o Hotteterrových sbírkách 
překvapí výklad o pětidílné francouzské ouvertuře (s. 53) – lze repetici pokládat 
za formotvornou, takže pokud by se vyskytovala i u vstupní pomalé části, hovořili 
bychom o formě šestidílné? Tamtéž jsou v překladech z textů Marcella 
Castellaniho nevhodně použita slova „konstrukční“ (pozn. 133) či „konstruktivní“ 
(pozn. 125), která v češtině nedávají v daném kontextu smysl. Proč u stylově 
odlišné Hotteterrovy druhé sbírky nelze doložit vlivy Corelliho? A co soudí o tomto 
problému B. Berryman ve svém článku Jacques-Martin Hotteterre, Les goûts 
réunis und die Entwicklung der französischen Barockmelodik, Tibia 20 (1995), č. 
3, s. 517–531, jenž v práci není zmíněn? Proč v kapitole o ornamentice není 
zmíněno běžné coulé či coulement, a jaký by mohl být jeho vztah ke zvláštní 
notaci port de voix před taktovou čárou u La Barra, naznačující jeho možnou 
interpretaci před dobou (s. 74)?

V předložené diplomové práci shromáždil Lukáš Vytlačil množství pozoruhodného 
materiálu a otevřel pestrou řadu témat, která však v důsledku zvoleného 
přehledového charakteru práce vesměs nejsou hlouběji rozpracována. Práce však 
splňuje formální požadavky a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k uvedeným 
nedostatkům navrhuji hodnocení dobře.
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