
Posudek oponenta diplomové práce Bc. Jakuba Macháčka  „Život a dílo Dmitrije Šostakoviče  

se zaměřením na Houslový koncert č.1 op.77 a Smyčcový kvartet č.8 op.110 

 

     Diplomová práce nabízí hlubší pohled na skladatelovu osobnost a na její profilaci v určené oblasti 

tvorby. Ta je zde zároveň uváděna v kontextu s dějinným vývojem a složitou společenskou situací 

doby, ve které skladatel žil a tvořil. 

Práce je rozložena do pěti kapitol, obsahuje mnoho notových ukázek a seznam informačních zdrojů. 

V rozsáhlé druhé kapitole autor vypovídá o životě, úspěších i strastech skladatele v období 

předválečném, válečném i poválečném, o Stalinově útlaku apod. a poukazuje na skutečnost, jak 

všechny dějinné události ovlivňovaly Šostakovičovu tvorbu. 

Stěžejní je podle mne kapitola třetí a čtvrtá, kde nás autor seznamuje se vznikem a významem dvou 

výše uvedených Šostakovičových děl a provádí jejich všeobecný rozbor. U houslového koncertu ještě 

autor přidává rozbor interpetační – porovnává interpretaci dvou světových houslistů. Důležité je také 

zařazení vhodných notových ukázek, které pomáhají čtenáři pochopit správně autorovy poznámky 

v textu, najít kryptogram  Šostakovičova jména (D-Es-C-H) nebo motiv, který už byl použit v jiné 

skladbě. 

     Diplomová práce je velmi pěkně zpracována. Má jasnou strukturu, obsahově je vyčerpávající. Je 

také zřejmé, že autor dovede dobře pracovat s prameny a literaturou, které vhodně používá pro svou 

práci.                 

Nicméně musím upozornit na drobné chyby, které se většinou týkají číslování stran, kapitol, 

hudebních vět a opusů. Už v titulu práce můžeme zaznamenat chybná opusová čísla (op.99 místo 77 

a op.11 místo 110). Další chybná číslování jsou na str.5, 6, 37, 39, 50, 55 a 62.                                

Z jazykových chyb je to použití zájmena „jež“ místo „jenž“ (str.9, 17, 18) a chybné předložky „s“ a „z“ 

(str.37, 39).                    

Uvedené nepřesnosti podle mne nemají na celkově pěkné vyznění práce vliv, proto je můžeme 

akceptovat. Důležitým osobním přínosem autora je osobitý rozbor obou vybraných Šostakovičových 

děl a konfrontace živé nahrávky houslového koncertu s Igorem Oistrachem  z roku 1967 a s Julianem 

Rachlinem o 45 let později. 

     Diplomová práce je po stránce formální, stylistické, obsahové i výtvarné naprosto v pořádku a 

vyhovuje požadavkům na oboru Hv-nástroj.              

Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

 

 

 

 

V Praze 24.8.2017     doc. MgA. Marka Perglerová 


