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Průběh obhajoby:

Student představil cíle, metody a výsledky práce a specifikoval
zpracovanou problematiku – tvorbu Hanuše Bartoně a souvislosti
této tvorby se soudobou hudbou a s vývojem skladatelské osobnosti.
Zvláštní pozornost věnoval úloze idiomů a vývoji vztahu skladatele k
nim na základě vztahu posluchačů k hudbě. Diplomant to doložil na
citacích z tvorby G. Mahlera a na citacích z hudby punkové
vzhledem ke zkušenosti obecenstva. Vedoucí práce zdůraznila
komplexnost předloženého textu, jeho monografické podoby.
Vznesla pak dotaz na možnost prezentace skladatelské osobnosti na
střední škole. Diplomant představil skladbu Periferní vidění a
odůvodnil tento výběr její programností i možnostmi synestetického
využití – paralelou hudby a tendencemi soudobé architektury.
Objasnil genezi skladby, její stavbu a obsah. Oponent zdůraznil, že
již v prezentaci práce bylo vysvětleno mnoho z oponentských
připomínek, a podtrhl i kvality formální. Zvláště vyzdvihl provedené
analýzy a jejich dosah pedagogický. Vznesl však dotaz na odraz
filozofie v hudbě H. Bartoně. Diplomant se odvolal na svůj rozhovor
se skladatelem, na jeho vzpomínku na učitele S. Havelku a na obsah
výuky. Zhodnotil pak názor Bartoňův na vztah skutečnosti, filozofie
a hudby. Oponent dále vznesl dotaz na racionální působení hudby, a
to s odvoláním na tvrzení samotného skladatele. Diplomant toto
tvrzení vysvětlil s odvoláním na souvislosti, kdy byl tento výrok
vysloven. Dále se oponent zeptal na vztah hudby a sociálních vrstev.
Diplomant toto vysvětlil skladatelovou teorií idiomů. Oponent se
dále zeptal na profesní rysy režiséra Jakuba Korčáka. Diplomant
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charakterizoval režisérovy jasné představy o vlastnostech hudby.
Dotazy byly zodpovězeny vyčerpávajícím způsobem. Komise
navrhuje další ocenění práce.
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