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 Michal Rezek si pro napsání své dizertační práce zvolil téma Významné osobnosti 
české klavírní pedagogiky dvacátého století. Jde o nadčasové téma, významné jak z 
hlediska historického, tak z hlediska hudebně pedagogického. Autor použil metodu 
zkoumání a analyzování dostupných pramenů a literatury, rozhovoru, pozorování a 
dotazníku. Práce je členěna do devíti kapitol, v nichž se autor zabývá teoretickými 
východisky prací zaměřených na problematiku české klavírní pedagogiky, historií české 
klavírní pedagogiky, výukou klavíru na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Brno, na 
ostatních konzervatořích, na AMU, JAMU, dále pedagogy, působícími v zahraničí, a v 
poslední kapitole výsledky a zhodnocením svého dotazníkového výzkumu. Práce je 
opatřena seznamem literatury a jmenným rejstříkem.   
 Autor má ke zvolenému tématu blízko: sám je významným pianistou a klavírním 
pedagogem. Absolvent Hudební fakulty Akademie múzických umění a Vysoké hudební 
školy v Mnichově, držitel cen z mezinárodních klavírních soutěží vystoupil během svého 
života na více než 2000 koncertů ve většině zemí Evropy, v Koreji a Japonsku. 
Spolupracoval  s mnoha sólisty: P. Šporclem, F. Novotným, J. Talichem, V. Černochem, V. 
Bernáškem, L. Čepickým, M. Škampou, D. Veisem, J. Bártou, L. Peterkovou a dalšími. 
Nahrál více než třicet CD a DVD disků. Téměř čtvrtstoletí vyučuje klavír na Pražské 
konzervatoři. Často je zván do porot klavírních soutěží, vyučoval na mezinárodních 
mistrovských kurzech v Praze, Londýně, Soulu,Tokiu, Sapporu, Bělehradu, Sarajevu, 
Moskvě, Petrohradu, Berlíně, Mnichově. Z tohoto výčtu je jasné, že se danou 
problematikou zabývá celý svůj život, je v těsném kontaktu s klavíristy a klavírními 
pedagogy a poznatky a zkušenosti, získané během této doby, tvoří pevnou základnu pro 
jeho dizertační práci. K těmto zkušenostem přidal během doktorandských studií vědeckou 
práci, ponořil se do systematického studia pramenů a literatury, vztahující se k dané 
problematice, ve své práci zachytil také informace získané z korespondence a rozhovorů s 
jednotlivými osobnostmi klavírní pedagogiky. 
 Na základě všech těchto vstupů autor vypracoval obraz historie a vývoje české 
klavírní pedagogiky od počátků rozvoje až po rok 2000. Význam zpracování tohoto tématu 
je zřejmý: práce, zachycující uceleně danou problematiku, dosud neexistuje. Množství 
pramenů a literatury, bezprostředně se vztahujících k dané tématice, je naopak široké. 
Podrobné prostudování těchto informací, jejich utřídění a zpracování vyžaduje kromě času 
a trpělivosti dobrou orientaci v tématu, schopnost rozpoznat z množství informací to 
podstatné, nesoucí linii vývoje, dát mnoho jednotlivých informací do odpovídajících 
souvislostí a vyvodit z nich smysluplné závěry. Je to práce, která vyžaduje dlouhý čas pro 
hledání a nalézání optimálních řešení, hlubších vrstev náhledu a postupné pronikání blíže 
k jádru problému. Tento tvůrčí přístup je z výsledku práce znát, hlubší náhled a souvislosti 
jsou pro čtenáře inspirující. Velmi oceňuji výstižné charakteristiky vyučovacích metod 
jednotlivých pedagogů. Autor dokázal vystihnout a zformulovat to podstatné z jejich 
pedagogického i uměleckého přístupu a umožnil tak čtenářům seznámit se s tím 
nejnosnějším z odkazu významných pianistů, kteří ovlivnili vývoj české klavírní pedagogiky. 
Jako zvlášť zdařilé bych vyzdvihla charakteristiky osobností Karla Hoffmeistra, Viléma 
Kurze, Josefa Páleníčka, Jana Panenky, Valentiny Kameníkové. Je zde patrná hluboká a 
detailní znalost faktů a souvislostí a schopnost vyvodit z nich závěry, přinášející poznání, 
které může být přínosné pro pedagogy klavírní hry na všech stupních výuky. Autor dokáže 
vyslovit a vyargumentovat i některé své ne zcela obvyklé názory, např. že Jan Panenka 



neměl pedagogické nadání. Inspirací čtenářům může být také zdokumentovaná 
obdivuhodná šíře záběru jednotlivých pedagogických osobností od koncertních aktivit, 
přes pedagogickou dráhu k publikační a editorské činnosti, často je též uváděna práce 
organizační, lektorská apod. Velmi oceňuji nadhled, hloubku pohledu, schopnost vybrat to 
nejdůležitější a udržet kontinuitu celého textu.  
 Kapitola 9, zpracovávající a hodnotící dotazníkový výzkum, je méně nosnou částí 
práce, což ale logicky vyplývá z povahy tématu. Je velmi stručná, čítá pět stran a nečiní si 
ambice na hlubší pohled: jde spíše o malou výzkumnou sondu, ilustrující zpracovávané 
téma. 
 Z pohledu na  jednotlivé detaily bych si dovolila v určitých aspektech polemizovat s 
autorovou charakteristikou Klavírní školy pro začátečníky autorů Böhmová, Grünfeldová, 
Sarauer. Ve své době přinesla tato škola jistě značný pokrok do českého klavírního 
vzdělávání, v dnešní době je však zvláště metodický postup počátku školy zcela 
překonaný. Fázování pohybu, akcent na přednostní rozvoj prstové techniky, velmi brzy 
zařazená náročná souhra obou rukou, upřednostnění legatové hry před hrou portamento, 
dlouhé setrvávání ve hře v houslovém klíči a v tónině C dur, to jsou postupy, které 
neodpovídají současným pohledům na rozvoj elementární klavírní pedagogiky.  
 Zmínit musím nemalé množství textových nedopatření: omylem vynechaná příjmení 
(např. str. 98 „Arnoštka“ – chybí Grünfeldová, str. 113 chybí dvakrát Kurz, str. 117 „k 
Vítězslavu ovi“ – chybí Novák, str. 118 „Josef“ – chybí Suk, str. 173 „u Viléma e“ – chybí 
Kurz),  vynechaná jiná slova (např.str.  175 „...po lidské i pedagogické velmi 
odlišný...“ chybí slovo stránce),  chybí mezery mezi slovy (např. str. 73 
„Mikešeskladbu ...NovákaDíky“ str. 74 „NovotnýRauch“, „NovotnéhoRaucha“), či jednotlivá 
písmena.  
 Rejstřík jmen je pro text tohoto zaměření podstatnou položkou, usnadňující  
orientaci. Připojený rejstřík však není použitelný, neboť čísla uvedených stran v naprosté 
většině neodpovídají stranám, na kterých je o jednotlivých osobnostech pojednáváno. Toto 
jsou však jen dílčí nedostatky, které jsou snadno odstranitelné při pečlivé korektuře.  
 Text je psán kultivovaným a čtivým jazykem, je přehledně a logicky strukturován. 
Práce splnila stanovený cíl, zmapovala to nejpodstatnější z vývoje české klavírní 
pedagogiky a nastínila logiku vývoje tohoto oboru. Považuji ji za velmi zdařilou, potřebnou 
a přínosnou jak pro širokou pedagogickou veřejnost, tak pro možnosti navazující vědecké 
práce. Za zvážení by jistě stálo připravit práci k publikaci. Myslím, že s nadhledem a čtivě 
napsaný text s množstvím cenných informací by mohl být také vhodným studijním 
materiálem pro studenty klavírní hry na středních i vysokých uměleckých školách.  
 Práce splňuje podmínky kladené na toto řízení a doporučuji ji k obhajobě. 
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