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Předkládaná práce se zabývá důležitým a přitom opomíjeným tématem písní, psaných na 

začátku 20. století speciálně pro hodiny hudební výchovy v nově vzniklých školách 

moderního typu. Autorka se snaží integrovat pohled skrz texty písní, typický pro čínské práce 

o tématu, se západními perspektivami, které zdůrazňují vliv západní hudby na tento žánr. Její 

klíčovou metodou je proto analýza propojení textu a melodie vybraných písní klíčových 

skladatelů. 

 

Velmi kvalitně je zpracována úvodní rešerše literatury. Autorka třídí studie věnující se 

školským písním do několika kategorií z hlediska významu pro její práci a u každého 

významnějšího titulu konkrétně uvádí jeho hlavní přínosy i omezení, čímž přirozeně směřuje 

k formulaci svého vlastního výzkumného tématu. 

 

Někdy důvěrná znalost problematiky vede autorku k formulacím, které nejsou běžnému 

čtenáři zcela srozumitelné nebo vyžadují další vysvětlení, např. když na str. 17 bez poznámky 

uvádí, že melodie jsou zapsané „jednak západní a jednak gongche notací.“ Obecně by bylo 

vhodné představit jednotlivé druhy notací, které jsou v práci často zmiňovány (zejména 

nejběžnější „číselnou jianpu“), nestačí pouhý odkaz na bakalářskou práci autorky, kde byly 

tyto systémy popsány. Podobně někdy chybí základní údaje o zmiňovaných osobnostech 

(např. Cai Yuanpei na str. 27). 

 

Kapitola zasazující vznik čínských školských písní do politického a společenského kontextu 

je informačně velmi bohatá, ale ne zcela soudržná a plynule navazující. Autorčin výklad se 

místy rozbíhá do odboček, jejichž smysl v této kapitole není zřejmý. Jindy jsou v textu příliš 

obecná stručná tvrzení, která působí dojmem pozůstatků rozsáhlejšího textu, který byl 

nouzově zkrácen a někam přiřazen. Podobně působí také samostatný, ale příliš stručný oddíl 

(jediný odstavec bez podstatných souvislostí) věnovaný Liang Qichaovi. 

 

Naopak velmi vyváženě jsou napsaná shrnutí života, díla a teoretických názorů tří hlavních 

postav práce, Shen Xingonga, Zeng Zhimina a Li Shutonga. Dobře z nich je vidět vliv 

Japonska na první moderní čínské skladatele i na hudební výuku, ale také komplikovaný 

vztah k tradiční hudbě. Oceňuji, že jednotliví aktéři jsou zařazeni do vývoje žánru školských 

písní už výstižnými nadpisy podkapitol, které jsou jim věnovány (např.: „Shen Xingong – 

počátky školských písní,“ „Zeng Zhimin – školské písně ve vztahu k hudební teorii,“ „Li 

Shutong – příklon k estetickým kvalitám písní“).  

 

Samostatná autorčina analýza se týká dvou oblastí, jednak teoretických názorů sledovaných 

autorů na roli a estetické kategorie školských písní, jednak samotných jejich děl. Srovnání 

názorů tří studovaných autorů dobře dokumentuje dvojí význam školských písní, v Číně 

zdůrazňovaný společenský a vlastenecky výchovný, ale zároveň i hudebně a zprostředkovaně 

obecně modernizační. To se opět projevuje především v deklarovaném vztahu autorů 

k tradiční hudbě a jejím typickým rysům jakožto projevům zaostalosti Číny. Místy výklad 

narušuje málo strukturované shrnutí argumentů (např. na str. 46 obšírný seznam Zeng 

Zhiminových pobídnutí autorům školských písní a výtek vůči běžné praxi, které je navíc 

zatíženo příliš hutným popisem jednotlivých příkladů). 
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Nejcennější částí práce je analýza jednotlivých vzorových školských písní, které autorka pro 

názornost sama velmi pěkně nazpívala a instrumentálně doprovodila na nahrávkách, 

umístěných na portál Youtube. Autorka si především všímá propojení melodie a textu a 

pečlivě hodnotí, jak jednotlivé hudební prvky umocňují zamýšlené vyznění písně. Doplňuje i 

hodnocení, do jaké míry autorské melodie čínských hudebníků naplňují formální pravidla 

hudební kompozice; tento prvek nepůsobí zcela účelně, bylo by vhodné jej začlenit do 

rozsáhlejší diskuse o tom, jak výrazně vnímali čínští skladatelé zákonitosti západní hudby, 

jestli je pouze neovládali, považovali za nepodstatné nebo vědomě ignorovali. 

 

Vzhledem k významu textu těchto písní pro jejich vlastenecké působení, o kterém sama 

autorka na mnoha místech mluví, je škoda, že žádná z těchto písní (často velmi krátkých) není 

v práci jako celek přeložená, a to ani v příloze, která obsahuje jejich texty v čínštině (bohužel 

bez fonetického přepisu, který by zvláště u písní psaných ve wenyanu usnadnil sledování 

textu). Některé z Zheng Zhiminových písní jsou přeloženy z větší části přímo v analytickém 

textu, ale jen velmi přibližně (Námořní bitva). U písně He ri xing je špatně přeložený nadpis, 

který by měl být „Kdy prozřeme“, nikoli „Kdy prozřou“, což zřejmě vychází z nepochopení, 

že wu dang 吾黨 neznamená „naše strana“, ale „my“. 

 

V závěru se práce dotýká i vývoje žánru školských písní po formativním období začátku 20. 

století. Část věnovaná období Májového hnutí je i přes svou stručnost zajímavá díky začlenění 

konkrétního příkladu skladatele Xiao Youmeie a jeho písně „Otázka“. Naproti tomu zmínka o 

dalším vývoji písní je příliš kusá a bylo by lepší ji zařadit pouze jako součást závěru celé 

práce. 

 

Forma práce je v podstatě disciplinovaná, ale objevují se v ní nedůslednosti v zápisu 

bibliografických odkazů, které jsou zbytečně uváděny v úplné formě i v některých 

poznámkách pod čarou, a velké množství chyb v interpunkci (oddělování vět čárkami), která 

někdy chybí a jindy naopak přebývá. Jinak je jazyk kultivovaný a odpovídá odbornému stylu. 

 

Celkově vysoce oceňuji hloubku vniku do tématu práce i pečlivou metodickou analýzu 

jednotlivých písní. Detailní pozornost věnovanou každé z hudebních ukázek dokládá jejich 

působivé a náročné nastudování, v některých případech ve spolupráci s dalšími (českými) 

hudebníky, které bylo inovativně, ale přitom trvanlivě zpřístupněno na internetu. Koncepce 

práce ale není vyvážená, snaha autorky obsáhnout řadu skladatelů a témat najednou vede 

k přílišné stručnosti a neprovázanosti některých částí. Jako zásadní vadu vytýkám absenci 

českých překladů většiny písňových textů, jejichž melodie jsou v práci rozebírány. 

 

V práci projevené znalosti hodnotím známku 1, relevanci a sevřenost známkou 2, práci 

s čínskými prameny 2, strukturu a formu 1 a jazykovou úroveň 1-2. Vzhledem k jedinečné 

hudební příloze je celkový dojem 1* a navrhuji i přes výše zmíněné nedostatky hodnocení 

známkou výborně. 

 

V diskusi u obhajoby bych poprosil o výstižnější shrnutí didaktických cílů čínských školských 

písní sledovaných autorů, a to jednak těch, které se promítly v textu (mravní apely apod.), tak 

cílů z hlediska hudební výchovy. 

 

V Praze dne 7.9.2017 

 

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. 


