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Lukáš Vytlačil zvolil pro svou diplomovou práci téma, které nejenže je v české muzikologii 

neznámé, ale i ve světovém kontextu představuje velmi málo probádanou oblast. Autorova 

předchozí práce na podobné téma a zejména vlastní zkušenosti coby interpreta – flétnisty však 

vytvořily vhodné předpoklady k zvládnutí vytčeného tématu. Svou práci strukturoval do několika 

částí, pokrývajících hlavní oblasti jeho zájmu. Úvodní kapitola vymezuje téma, naznačuje stav 

bádání a seznamuje čtenáře s obsahem práce. Následují představení společensko-kulturního 

kontextu, v němž studovaný repertoár vznikal, a stručné biogramy autorů zkoumaných tisků. 

Druhá kapitola obsahuje stručně komentovaný přehled všech studovaných pramenů, po němž 

následuje analýza suit primárně z hlediska formálního složení, tedy počtu a typu vět, a způsobu 

jejich řazení. Následuje podkapitola věnující se instrumentaci, resp. souvislostem mezi podobou 

repertoáru a typem nástrojů, jimiž mohl být interpretován. Další část se zabývá ornamentikou a 

artikulací, tedy tématem pro francouzskou hudbu této doby obzvláště významném. Podobně 

charakteristickým rysem je i programnost, kterou se diplomant zabývá v poslední kapitole, kde se 

zamýšlí nad možnými významy některých názvů a přikládá i výkladový slovník.  

Hlavní přínos práce spatřuji ve volbě tématu a seznámení s repertoárem, který, jak již bylo 

naznačeno, má celosvětově skrovnou bibliografii a v českém prostředí je velice vzácný. Pečlivou 

heuristikou se autorovi podařilo shromáždit a představit vysoce reprezentativní okruh pramenů a 

jejich tvůrců. Analýzou formálního řešení skladeb proto mohl autor suverénně potvrdit hlavní 

dobové tendence skladatelských přístupů v organizaci suit, resp. tisků, které tento repertoár 

nabízely, a stejně tak i charakteristickou celkovou rozmanitost, postupný vliv italské hudby ad. 

Jistá volnost přístupu skladatelů k žánru se částečně odráží i v programních názvech, z nichž se 

diplomantovi podařilo nemalou část poměrně spolehlivě určit. V případě třetí suity z Hotteterrovy 

Premiere Livre dokonce nabízí i možný programní výklad celé kompozice, jakkoliv se jedná o 

spíše výjimečný úkaz. S výjimkou několika málo míst můžeme konstatovat také celkově vyšší 

stylistickou úroveň, než je ve studentských pracích dnes obvyklé. Celý text má tak mnohé 

předpoklady stát se praktickou pomůckou pro interprety zajímající se nově o tento repertoár, ale i 

badatele, kteří teprve vstupují do svébytného světa francouzského baroka. Celkovou výpovědní 

hodnotu a vědecký přínos práce však bohužel snižují některé nedostatky. V první řadě se jedná o 

limitovanou práci s literaturou (zejména disertace Delphy LeAnn House měla být více vytěžena) 

a – s ní související – malou kontextualizaci vlastních výsledků. Bylo by rovněž vhodné zkoumat 

zvolený repertoár více do hloubky a vyjádřit se i k dalším ryze hudebním parametrům, nejlépe 

formou příkladových a srovnávacích analýz. Možností se nabízí mnoho, což ostatně sám autor 

v závěru uznává (s. 101). Dopracování textu v naznačených směrech by nejen rezonovalo 

s kýženými vědeckými standardy, ale zároveň by jej povýšilo na kvalitní knižní titul, pro který by 

se našlo – a to bez nadsázky – mezinárodní publikum. Doufejme, že tak autor v budoucnu učiní. 
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