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Text posudku (rozsah ďe zváženíoponenta)
Je velmi neobvyklévyjadřovat se dnes a v našemoboru společenskýchvěd k práci, která
vyšlaběhem sedmi let užfakticky ve druhém,rozšířeném
a doplněnémvydání.Jestliže
tomu tak u spisu PhDr. Marka Sedláčka,PhD., věnovanémKlubu moravských
skladatelůskutečněje, můžemeto považovatza nezpochybnitelnýdoklad kvalit této
práce a jejípotřebnosti.
Spis Marka Sedláčkaje věnován závažnémufenoménu,který zásadnímzpůsobem
ovlivňoval podobu hudebníhoděnívBrně od dvacáých let minuléhostoletí- Klubu
moravských skladatelů.Cílem tétoorganizacebýla předevšímpropagace děl
moravských sk|adatelůvčetněskladeb Janáčkových,který byl šestlet předsedou spolku
a jehožosobnosti díIododávaly,Klubu moravských skladatelůna závažnosti.Klub
moravských skladatelůudrželsvoji činnost,byť nutně omezenou,dokonce i za okupace
a obnovil ji v pozoruhodnémrozsahu osmi koncertůza sezónu ve dvou poválečných
letech.Teprve s nástupem komunistickéhouspořádání společnostibyla Klubu
moravských skladatelůukončenačinnost.
Th byla poslézeobnovenav roce 1992po vícenežčtyřicetiletépřestávce zásluhou
aktivity skladatelePavla Blatnéhoa je od tédoby nedílnousoučástíbrněnského
hudebnfto života.
Užjen z těchto stručnýchhistorických poznámek je dostatečnězřejmé,žeK|ub
moravských skladatelůje organizacípodstatnýmzpůsobemovlivňujícíprofil
brněnskéhohudebníhoživota- ale nejen jeho, neboťjednou ze současnýchpreferencí
činnostiKlubu je rozújeníwůrčíchkontaktůse zahraničím:brněnštíinterpreti
pořádají koncerty se skladbami převážně(ne všakqýlučně)členůKMS na zahraničních
pódiích a do Brna přijíždějís podobnými programy interpreti zahraniční(zvláště
intenzivnía dobře fungujícíje spolupráce s dolnorakouskými kolegy).
Habilitačníspis PhDr. Marka Sedláčka,který je věnován tétoproblematice,je tedy
třeba z naznačenýchdůvodůpřivítat jako práci historicky i společenskyvysoce
potřebnou.
V souladu s čl.2 odst. 6 směrnice děkana č.tl20L4 Zásady habilitačníhořízenía řízení
ke jmenováníprofesorem na PdF MU si nynídovolímvyjádřit se k těmto bodům:
ď aktuálnost námětu jsem zdůarznilaužv předchozíchřádcích. Naúc si dovoluji

připomenout skutečnost'žetyto současněaktuální náměty velmi
rychle mizíz
povědomí.A takéúm ze zkušenosti,žei dokumentacek timto zdán|ivě aktuálním
tématůmneb;ývávždystoprocentněarchivována. To jsou dva z vysoce důležiých
momentů,pro něžje třeba spis PhDr. Seďáčka přivíiat a ocenit.
b. pffstup k řešení
Autor pojal svoji práci jako komplexnínáhled na problematiku z nejrůznějších
úhIů:
práce obsahujejak historicky koncipovanéstudie k nejruznějšímreíevantním
udáostem, tak precizní seznamy dějůsouvisejícíchs činnostíKlubu moravských
skladatelů.Podstatnou částspisu zabírajíprofily vícenežsedmdesátičlenůťn,rs,
vypracovanéminuciózně a dotažené
do současnosti,
cožje vždyu práce podobného
charakteru velkým problémem.Ráda konstatuji, žeje v tomto pffpadě sloprocentně
zvládnuý.
c. použitámetodologie
Jak užbylo naznačenov předchozímbodě, PhDr. Seďáček zvolil současněvícezpůsobů
konkrétníhopřístupu k problematice,vždys ohledemna jejich maximální vhodnost.
Práce má tedy velkou qýpovědníhodnotu a současnězůstávásdělná pro čtenářei ve
smyslu kvalit literárních.
d. kvalita a správnost dosaženýchqýsledků
Výsledky jsou z velkéčástiověřeny těmi, jichž se dotýká, jejich správnost je tudíž
bezproblémovědoložitelná.Ostatně vzhledem k charakteru všeobecněpoužívaného
slovníkového
heslaje případný omyl téměřvyloučen,neboťkdokoliv z uživatelůby na
něj okamžitěpoukázal.
e. původnostdosažených
qýsledků
Vzhledem k aktuálnosti tématuje nepůvodnostdosaženýchvýsledkůjednoznačně
vyloučena.
f. uplatnitelnostvýsledkůpro rozvoj oboru a dďšíbádání
Práce podobnéhozaměřenía rozsahu je pokračovánímqýznamnétradice brněnské
hudebnílexikografie, založenéužprvní generacímuzikologů(Racek, Štědroňa zejména
Gracian černušák),pokračujícídó součásnostia vykazujíříqýsledky uznávanév
internacionálnímkontextu.
g. uplanritelnostýsledků v praxi
Práce bude mítširokémožnostivyrržití,neboťpřinášína jednéstraně zák|adní
informace,ježnenímožnovždyjednodušedohledat,a na straně druhéautor beďivě
sledujepropojenostpopisovaných skutečností
a jejich všemožné
vazby.
h. formální úpravaa jazyková úroveňpráce
Práci vydďa Masarykova univerzita a má tedy v obou ohledech odpovídající
úroveň.
Dotazy oponentak obhajobě habilitačnípráce (početdotazůďe zváženíoponenta)
1. Jak vidí autor habilitačnípráce postavenísk|adatelůartificiiílníhudby v současné
společnostia případně co se mu jevíjako nutnév tomto ohledu podniknóut - zejménav
ohledu ýchovy mladéhopublika?

F

2. Domnívá se auto4 žeje adekvátní název spolku KIub moravských skladatelův sinraci'
kdy v rámci jeho 74 členů(počítáme-lii ři ''spolupraorjído, tedy asi oneplnohodnotré*
ďeny) je pouhých 25 žijícíchskladatelů' tedy pouhá ťetina? Nebo by nawhl jiné řešení
trétosinrace' kdy dochází i k terminolo$cké nedůďedrrosti?Je řešenírnlbec možné?
Závér
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požadavkystandardně kladenéna habilitačnípráce v oboru Hudebnívýchova.
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