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Koncepce práce a její struktura: 

    

   Disertační práce pana MgA. Michala Rezka si položila vskutku velmi závažný cíl přinést 

odborně komentovaný přehled významných českých klavírních pedagogů ve 20. století. 

Dlužno hned na začátku konstatovat, že cíl byl svrchovaně splněn. Doktorand se chopil 

zvoleného tématu s vědomím hlubokých kulturně historických souvislostí, ve kterých se 

vyvíjí naše hudební kultura.  

   Do základní hudebně historické osnovy pak jsou vložena specifika obecně pedagogická, 

hudebně pedagogická a především specifika rozvinutého klavírismu. Leitmotivem textu je 

pohled na každou osobnost sdružující její umělecký i pedagogický rozměr. Sám Michal Rezek 

je příkladem ústrojného sepětí pedagoga a interpretačního umělce s vysokým renomé, proto 

jeho pohled musíme považovat za vysoce realistický a důvěryhodný. Text od osobnosti tak 

závažného rozměru je třeba brát s vysokou vážností, a je třeba jej tedy dále využívat.  

   Rozhodně nejde o uměleckou esej, ta by byla sice z pera významného interpreta a pedagoga 

svrchovaně zajímavá, ale nebylo by ji však možné akceptovat jako disertační práci. Máme 

však v rukou dílo, které podkládá rozměrná heuristická příprava, osobní vztahy s mnoha 

jmenovanými pedagogy a s tím vším spjaty tisíce hodin s klavírní hudbou samotnou, ať ve 

smyslu interpretačním, pedagogickém i vědecky analytickém.   

   Text je psán s láskou a úctou ke všem zmiňovaným, i k těm velmi generačně vzdáleným. 

Není divu, rodina pana Rezka je s tímto světem spjata již po celé generace. To je také jedním 

z mnoha dalších neopominutelných důvodů, proč předložená disertační práce získává rozměr 

nadstandardního textu. 

 

Obsahová stránka: 

   

   Hlavním věcným záměrem bylo najít odpověď na otázku, zdali můžeme českou klavírní 

pedagogiku považovat z hlediska historie a vývoje za svébytnou, takovou, která vykazuje jak 

svými jednotlivými prvky, tak v celkovém kontextu ucelený pedagogický systém s vlastními 

charakteristickými vlastnostmi, zároveň však dokumentuje vysokou kvalitu a úroveň, která 

může být i do budoucna základem vědomostního potenciálu pro následující generace našich 

pianistů a pedagogů. Pozitivní odpověď je bohatě vyargumentována. Autor si je vědom faktu, 

že se nelze spokojit jen s encyklopedickými informacemi o osobnostech, ale že se musí jít 

„dovnitř“ až po rozměr jejich konkrétního pedagogického působení. Doktorand se zde potýkal 

se závažným problémem, poněvadž valná většina instrumentálních pedagogů po sobě 

nezanechává písemné metodické poznámky. Proto se často uchyluje k dedukcím, ty jsou však 



velmi logické a čtenář je přijímá s velkým zájmem (např. inspirativní jsou řádky o Františku 

Maxiánovi). 
   Matérie je vrstvena nejen generačně, ale i institucionálně. Dokonce zde nalezneme i 

specializované podkapitoly o konzervatořích a vysokých školách.  Zásadní význam mezi nimi 

přičítá autor Pražské konzervatoři, pražské HAMU a JAMU v Brně, zcela oprávněně. Do výčtu by 

snad také spadaly i některá pracoviště v rámci pedagogických fakult a mimopražských univerzit 

(např. v Ostravě). To však je téma spíše pro pokračovatele, kteří budou na Rezkův text navazovat, 

neboť se jedná prozatím o pracoviště velmi mladá a také přece jen poněkud jinam zaměřená. Lze 

tedy plně akceptovat autorovo aktuální konstatování, že „v posledních generacích klavírní 

pedagogiky je velmi široká a kvalitní pedagogická základna jak na sekundární tak terciární úrovni, 

s drobným časovým odstupem od námi mapovaného období svými pedagogickými výsledky 

vynikají Ivan Klánský, Monika Tugendliebová a Marta Toaderová.“ (Viz str. 189). 

 

   Disertační práce je završena dotazníkem o odborných a generačních preferencích respondentů 

z řad klavírních pedagogů. Některé závěry jsou výmluvné: např. na otázku „V jakém věku, kdy a 

kde jste začal/a vyučovat?“ výsledek ukazuje, že úspěšní pedagogové mají k této činnosti 

většinou již v mládí výrazné sklony, tedy se u nich projevuje nejen talent hudební či pianistický, 

ale zejména talent pedagogický. Nebo např. v odpovědích na otázky „Používáte pedagogické 

metody svých učitelů? Jak ovlivnili Vaši vlastní výuku“ autor zaznamenává vícegenerační 

návaznost pedagogické činnosti s vlastní geografickou historií a vývojem, kterou můžeme nazvat 

českou klavírní pedagogickou tradicí. 

   Do diskuse při obhajobě lze vnést též polemiku nad tvrzením na str. 39: „O tom, jak významnou 

osobností pro naši hudební kulturu Karel Hoffmeister byl, svědčí v neposlední řadě i to, že od 

roku 1923 do roku 1938 byl celkem šestkrát zvolen rektorem Pražské konzervatoře. Jeho 

zásluhou, i když z dnešního pohledu poněkud problematickou a historicky překonanou, bylo 

založení oddělení čtvrttónové hudby pod vedením Aloise Háby v roce 1923 a zavedení výuky hry 

na cembalo v roce 1926.“  Z mého pohledu se jedná o poněkud zúžené vidění skutečnosti. 

 

Jazyková stránka: 

 

   Text disertační práce je čtivý, a to i přes to, že je naplněný obrovským množstvím dat. Lze 

se v nich však stále dobře orientovat, protože komentáře k nim je činí plastickými.  Mnohá 

řešení interpunkce jsou pro mne překvapující, mnohde poněkud diskutabilní. Jsem si však 

vědom dnešní s kontextem těsně svázané metody volby (viz relevantní statě ve sbornících 

Naše řeč nebo v dalších výstupech Ústavu pro jazyk český v Praze), a tak si pouze 

doktorandovi dovoluji doporučit, aby uvedené statě také sledoval. 

 

Formální stránka: 

 

Text je vhodně členěn do kapitol a podkapitol. Velmi užitečný pro další studium je též 

jmenný rejstřík. 
 

Hodnocení: 

 

Předloženou disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
 

V Plzni dne 27. 5. 2018                                              Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 

                                                                             HAMU Praha, vedoucí katedry hudební teorie 

      



 

    

 


