
Posudek vedoucího dizertační práce 

 

Autor: Mgr. Michal Rezek 

Název práce: Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století 
 

Vedoucí práce: PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D. 

 

 

 Dizertační práce Mgr. Michala Rezka se zaměřuje na zmapování české klavírní pedagogiky 

20. století. Je zajímavé, že vzdor četným studiím zaměřeným na nejrůznější problematiku klavírní 

pedagogiky a interpretace, práce shrnujícího charakteru s odkazy na nejrůznější souvislosti v naší 

odborné literatuře dosud chybí. 20. století je už poměrně dlouhou dobu historií, ovšem pro hudební 

historiky se zřejmě zdá být ještě nedostatečně vzdáleným k serióznímu výzkumu. Nepovažuji to za 

příliš šťastné, neboť poučení z nedávné historie je nesmírně cenné a svým způsobem nenahraditelné.  

 V tomto směru volbu tématu Mgr. M. Rezka velmi oceňuji. Doktorand si navíc zvo lil  danou 

problematiku zcela vědomě, neboť  se v prostředí hudební pedagogiky pohybuje aktivně po dobu více 

než třiceti let a mnohé poznatky si přirozeně přinesl již z dřívějška. Práce je koncipována tak, že se 

vědomě vyhýbá elementární pedagogice, o níž bylo v posledních desetiletích napsáno poměrně 

mnoho nejrůznějších studií. Jde zde o pokud možno komplexní pohled na moderní  českou klavírní 

pedagogiku sekundárního a terciárního stupně se všemi vazbami na historii 18. a 19. století, kterou 

autor v přiměřeném rozsahu připomíná (celkový rozsah textu je 190 stran). Nechybí hledání 

souvislostí a závěrečný dotazník, ověřující a v mnohém potvrzující předpoklady. Zaměření a 

metodika práce je ostatně přesvědčivě nastíněny v samotném úvodu. V neposlední řadě je nutno 

zmínit obtížnost práce s prameny a literaturou, jakož i s orální historií, jejíž nástrahy autor výstižně 

zmiňuje zejména v závěru. 

 Členění práce je přehledné a rozvržené do devíti kapitol .Po ujasnění teoretických východisek 

v kapitole první následuje zmíněné nastínění starší historie klavírní pedagogiky v našich zemích, což 

je znamenitý úvod i pro méně zasvěcené čtenáře a vhodná motivace ke studiu dalšího textu. 

 Kapitoly o Pražské konzervatoři, Konzervatoři v Brně, Janáčkově konzervatoři v Ostravě, o 

ostatních „mladších“ konzervatořích vzniklých převážně v 70. letech, jakož i Hudebního gymnázia 

Jana Nerudy, předcházejí kapitolám o AMU v Praze a  JAMU v Brně a zejména velmi přínosné a 

mnohými poznatky objevné kapitole o českých pedagozích působících v zahraničí. Zde je patrně 

největší faktografický přínos a zařazení do kontextu české klavírní pedagogiky, neboť sám ze 

zkušenosti vím, že jména jako např. V. Švihlíková, A. Kubálek, J. Horák či J. Hlinka dnešním 

adeptům klavírního umění málokdy znějí alespoň povědomě. 

 Charakteristiky jednotlivých osobností považuji za výstižné, hodnocení z hlediska širšího 

významu je samozřejmě vždy z určitého procenta záležitostí subjektivní a předpokládám, že diskuse 

na toto téma bude součástí obhajoby. Výsledky výzkumného dotazníku považuji za relevantní a 

pravděpodobně tato metoda výzkumu je v daném případě jedinou možnou. 

  

 Institucionální výuka klavíru  jako hlavního oboru začala v českém prostředí ve srovnání s 

vyspělými evropskými zeměmi poměrně pozdě. O to významnější je  poznání, jaký vliv tato startovní 

čára přivodila v dalším vývoji. Jako jistá vedlejší linie se v Rezkově práci objevuje právě ona složitost 

a mnohdy protichůdnost cest české klavírní pedagogiky v průběhu 20. století. Studie je záměrně 

ukončena závěrem druhého tisíciletí, čímž je přirozeně zapříčiněno, že pedagogická práce některých 

dnes již úspěšně působících mladších pedagogů není zmapována. Hlavním důvodem je potřeba 

dostatečného časového odstupu z důvodu co možná  nejkomplexnějšího a objektivního pohledu. To 

bude úkol pro další studii, ať už ji vytvoří kdokoli. 

  

 Vzhledem k rozsahu zpracovávaných materiálů, který se přirozeně v průběhu výzkumu oproti 

původním předpokladům rozšířil, nezbyl při finalizaci práce dostatečný čas pro opakovanou 

jazykovou korekturu, tudíž v textu zůstalo několik chyb a stylistických neobratností. Předpokládám, 



že při přípravě knižní podoby, v jejíž realizaci věřím, bude i tato složka posunuta na ještě vyšší úroveň. 

 

 Dizertační práci Mgr. Michala Rezka hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 31, 5. 2018     PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D., 

        vedoucí dizertační práce 

 


