
Bc. Alexandra Cetlová: Edukační programy orchestrů v Praze 

Posudek oponenta 

 

Alexandra Cetlová si pro svou diplomovou práci zvolila originální a zajímavé téma. Podle mé 

zkušenosti je i mezi muzikologickou a hudebně pedagogickou veřejností o edukačních 

programech našich orchestrů jen velmi malé povědomí. Oceňuji, že autorka při uvědomění si 

limitovaných možností, které skýtá diplomová práce, omezila svou sondu pouze na dva 

špičkové pražské orchestry, Pražskou komorní filharmonii a Českou filharmonii. Její práce 

byla dále ztížena skutečností, že se vpodstatě nemohla opřít téměř o žádnou literaturu a 

musela pracovat výhradně s prameny, kterých naštěstí měla k dispozici dostatek. Práce má 

logickou strukturu a obsahuje všechny náležitosti požadované od graduační práce tohoto typu. 

Úkolem oponenta není popisovat obsah jednotlivých kapitol, ale upozornit na sporné 

momenty v obsahu práce, na věcné či jazykové chyby, případně požádat autora o vysvětlení či 

doplnění některých skutečností.  

 Pokud jde o obsah práce, bylo pro mě velkým překvapením, jak velkou pozornost věnují 

zmíněné dva orchestry hudebně výchovným aktivitám, směřujícím převážně k dětem a 

k mládeži. Z věcného hlediska mám tyto připomínky, resp. dotazy: 

- V Úvodu postrádám zdůvodnění volby tohoto tématu. Osobně o profesním vztahu 

autorky k této problematice vím, je však škoda, že se to nedozví také nezasvěcený 

čtenář.  

- Na s. 10 autorka vysvětluje stěžejní termín své práce, „edukační program“. Není jasné, 

zda jsou uvedené charakteristiky stanoveny v nějakém dokumentu, nebo se jedná o její 

vlastní formulace. 

- Na s. 13 v kapitole o historii PKF autorka uvádí, že orchestr dostal v r. 1994 nabídku 

ke krátkému vystoupení u příležitosti slavnostního otevření Žofína. Formulace je 

značně vágní, prosím o upřesnění, o jakou akci šlo. 

- Působení Karla Ančerla v čele orchestru České filharmonie je na s. 32 hodnoceno 

veskrze záporně. Je to zkratkovité, neobjektivní a ve vztahu k této mimořádné 

osobnosti neuctivé.  

Větší množství mých kritických připomínek se vztahuje k jazykové stránce předloženého 

spisu, která jeho kvalitu zbytečně snižuje. 

- Časté jsou chyby v interpunkci, většinou se jedná o neoddělování vedlejších vět (s. 11, 

16, 18, 19, 20, 33, 37, 44, 51 aj.). 



- Několikrát se objevují chyby v gramatické shodě, např. „Po únoru 1948 vzrostl (…) 

počet politických zakázek, které bylo poplatné totalitní diktatuře.“ (s. 32); Kubelík by 

se vrátil do vlasti „za podmínky, že bude zajištěna svoboda přesvědčení, tvoření, 

svobodu projevu a pohybu“ (s. 33); „K tomu účelu existuje Klub Philharmonia, jež 

nabízí benefity pro dárce.“ (s. 56) 

- Na s. 28 je chybně použito zvratné přivlastňovací zájmeno: „Soutěž (…) umožňuje 

(účastníkům) veřejnou koncertní prezentaci svého umění.“ (s. 28) 

- Po stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni, neobratnosti se objevují jen 

zřídka, např. „Orchestr sesadil Zemánka z pozice šéfdirigenta 16. dubna 1918 na 

nádraží v Pardubicích.“ (s. 31); na s. 47 je název edukačního programu „Ufoni 

v Rudolfinu s nesmírně vesmírným filharmonický koncert.“ 

- V odborné literatuře je nevhodné používat titulu pan/paní u jmen osob, o nichž se 

autor v textu zmiňuje. Zde se to týká především Vladimíra Jopka, který je, na rozdíl od 

jiných osob, zásadně uváděn jako „pan Jopek“. Jen v kapitole 2.2.3 se to objevuje 

celkem 8x.  

K formální stránce práce mám tyto připomínky: 

- Nepůsobí dobře graficky neuspořádaný Obsah. 

- Kapitola 3 je členěna do podkapitol až pětičíselné úrovně, čímž se text zbytečně drobí 

do kratičkých odstavců, a čtenáři to navíc zbytečně komplikuje myšlenkovou orientaci 

v textu.   

- Neslabičné předložky by neměly stát osamoceně na konci řádků (např. s. 40, 58).  

 

Závěr: 

Předloženou diplomovou práci považuji za obsahově přínosnou, a přes uvedené kritické 

připomínky za zdařilou. Doporučuji ji proto k obhajobě.  

 

 

V Praze 3. 8. 2017         prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.    


