


XIV. STUDENTSKÁ MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCE 
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Program (dopolední) — místnost č. 429

9:30 Úvodní slovo
L P, FF UK

9:40 Blok 1 — Hudba a společnost 20. století
Chair: D M, FF UK

9:45 Slovenský Dámsky komorný orchester (1969-2013): Hudobno-
historická sonda
P P, FF UK

10:10 Na skle maľované (1970): Porovnanie dvoch inscenácií muzikálu v réžii 
Karola Zachara z roku 1974 a Milana Antola z roku 2017
N H, FF UK

10:35 František Herold (1889–1971): Osobnost 20. století a hudební vynálezce
P S, FF MU 

11:00 Přestávka — místnost č. 402

11:15 Blok 2 — Styl a tradice duchovní hudby
Chair: V F, FF UK

11:20 Vícesborový styl pozdní renesance a jeho dobová recepce v Čechách
P J, FF UK

11:45 Evanjeliové antifóny predpôstnej doby ako svedectvo tradícií chorálneho 
repertoáru stredovekej Európy
S Š, FF UK

12:10 Oběd
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Program (odpolední)  — místnost č. 429

13:25 Diskuse na aktuální téma
Chair: P K, FF UK

13:45 Blok 3 — Prameny 18. století a jejich analýza 
Chair: M J, FF UK

13:50 Výzkum hudebních pramenů v době osvícenské na příkladu Františka 
Xavera Brixiho
S D, FF UK

14:15 Gratulační hudba Carla Ditterse von Dittersdorfa 
J B, FF UP

14:40 Hudba a umělá inteligence: Analytické schopnosti neuronových sítí 
F J, FF MU

15:05 Shrnutí
L P, FF UK

15:15 Konec 
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Slovenský Dámsky komorný orchester (1969-2013): Hudobno-
historická sonda 

Prvý vhľad do doposiaľ odborne nereflektovanej činnosti prvého slovenského 
Dámskeho komorného orchestra (1969-2013). Aký je osobný príbeh prvej 
profesionálnej slovenskej dirigentky a zakladateľky orchestra Eleny Šarayovej-
Kováčovej (1943)? Východiskom práce sa stali práve rozhovory s ňou a s 
členkami orchestra, ktoré priblížili ich vtedajšie pôsobenie a vývoj v priebehu 
rokov v kontexte fungovania hudobného života a genderových politík na 
Slovensku. Ďalším zdrojom informácii sa stala dochovaná kronika a 
korešpondencia orchestra. Práca sa opiera o metodológiu orálnej histórie a 
o feministicky poučenú historiografiu súčasných hudobných dejín. Je 
príspevkom k diskurzu o participácii a úlohe žien v hudobnom živote na 
Slovensku, poťažmo v tzv. východnom bloku v období štátneho socializmu a po 
nežnej revolúcii. 

P P sa po štúdiu hry na husliach na Konzervatóriu v Bratislave 
rozhodla, že chce hudbu nielen hrať a učiť, ale aj o nej viac písať a hovoriť. 
Zvolila preto štúdium hudobnej vedy na FF UK. Téme žien v hudbe sa 
venovala v seminárných prácach už od prvého ročníka a po objavení Dámskeho 
komorného orchestra a zistení, že o ňom nie sú dostupné takmer žiadne 
informácie, sa to rozhodla zmeniť. Momentálne sa popri štúdiu venuje tvorbe 
rozhovorov pre heroes.sk a marketingu v Českej filharmónii.  

Na skle maľované (1970): Porovnanie dvoch inscenácií muzikálu 
v réžii Karola Zachara z roku 1974 a Milana Antola z roku 2014  
 
Pôvodom poľský muzikál od autorskej dvojice Ernest Bryll a Katarzyna 
Gärtnerová — Na szkle malowane z roku 1970, sa objavil aj na slovenskej 
scéne v divadelnej réžii Karola Zachara. Režisér v muzikáli obliekol hercov do 
slovenských krojov, zapojil do deja folklórny súbor Lúčnica a tento príbeh 
o Jánošíkovi sa počas 30 rokov repríz stal akýmsi slovenským, nedotknu-
teľným, kultúrnym dedičstvom. V roku 1993 bolo v prešovskom Divadle Jonáša 
Záborského uvedené Na skle maľované v divadelnej réžii Milana Antola a 
v roku 2014 pod rovnakým režijným vedením v košickom divadle Malá scéna.  
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V príspevku poukážem na fenomén, aký toto predstavenie na Slovensku prinieslo 
a následne porovnám dve slovenské prevedenia tohto muzikálu — Na skle 
maľované v réžii Karola Zachara a Na skle maľované v réžii Milana Antola.  

N H vyštudovala herectvo na Konzervatóriu v Košiciach a 
momentálne je v bakalárskom ročníku na Karlovej univerzite v Prahe, obor 
Hudební věda. Popri štúdiu pracuje v Štátnej filharmónii v Košiciach a vydáva 
časopis o umení pre deti. Pochádza zo Slovenska, žije v Košiciach.  

František Herold (1889–1971): Osobnost 20. století a hudební 
vynálezce 

Příspěvek vychází z bakalářské práce Hudební vynálezy Františka Herolda 
(1889–1971) v historickém kontextu, vzniklé v průběhu posledního roku, která 
má za cíl představit dosud neprobádanou oblast života a díla Františka Herolda 
– významné české osobnosti první poloviny dvacátého století v oblasti 
bankovnictví a působení České obce sokolské, a od čtyřicátých let rovněž 
výzkumníka v nástrojářství a propagátora reformní klaviatury. Vzhledem 
k primárnímu charakteru pramenů, a tedy dosavadní neznámosti jeho díla a 
osobnosti, bude život Františka Herolda v příspěvku představen ve všech výše 
zmíněných životních etapách, ačkoliv se hudební oblasti týká pouze jeho závěr. 
Jeho nejvýznamnějším dosud objeveným vynálezem je tzv. Heroldova 
klaviatura, zachovaná na několika nástrojích a modelech klaviatur dnes 
uložených v Českém muzeu hudby, kterou si rovněž nechal patentovat. Dále 
zanechal dva patenty týkající se akustiky smyčcových nástrojů a čtyři studie, 
věnující se od paleografického přepisu starořecké notace přes hudební 
nástrojářství a revizi nové notace až k číselnému zkoumání intervaliky. 

P S pochází z Kladna, kde vystudoval obecné gymnázium. Po 
maturitě v roce 2019 začal studovat hudební vědu na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. Od roku 2021 působí jako učitel saxofonu na SZUŠ 
Universum v Brně. Do budoucna by se ve svém výzkumu rád zaměřil na 
organologii, konkrétně na neobvyklé a experimentální hudební nástroje. Hraje 
na saxofon a klávesové nástroje, zpívá v mužském pěveckém sboru Láska 
Opravdivá a příležitostně komponuje. 
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Vícesborový styl pozdní renesance a jeho dobová recepce 
v Čechách 

Studium italštiny a především účast v semináři hudby renesance mne přivedly 
ke skladateli Giovannimu Gabrielimu a k jeho vícesborové tvorbě. Postupně 
jsem se začal zajímat o to, jak se vlastně vícesborovost vyvíjela, a kteří skladatelé 
či která hudební centra v jejím vývoji sehráli rozhodující roli. Od poloviny 16. 
století se vícesborová hudba stala velice oblíbenou a postupně se šířila Evropou; 
Andrea Gabrieli a jeho synovec Giovanni Gabrieli, kteří působili v basilice sv. 
Marka v Benátkách, přivedli techniku vícesborovosti k jejímu vrcholu a stali se 
tak vzorem benátského vícesborobého stylu. Proto jsem se jejich tvorbou 
zabýval především, abych následně mohl zjistit, do jaké míry se benátská 
vícesborovost, anebo přímo gabrieliovský vícesborový styl promítl do tvorby 
českých skladatelů. 

V referátu se soustředím na výsledky analýz skladeb Adriana Willaerta, Andrey 
a Giovanniho Gabrieliho, na charakteristiku gabrieliovského vícesborového 
stylu a uvedu definici vícesborovosti. Dále se už budu zabývat vícesborovostí 
v Čechách, stručně se zmíním o vícesborových skladbách Jacoba Handla Galla 
a členů císařské kapely a také nahlédnu do archivů. Nejvíce prostoru však dám 
domácím skladatelům a soustředím se na výsledky analýz jejich vícesborových 
kompozic. Mezi těmito skladateli jsou Pavel Spongopaeus Jistebnický, Jiří 
Altimontanus, Jan Sixt z Lerchenfelsu, Jan Bufler, Jan Cyrill, Václav Sokol 
Písecký a další skladatelé, včetně těch anonymních. Potěšující bylo zjištění, že 
řada z nich byla benátskou vícesborovostí ovlivněna, někteří dokonce tou 
gabrieliovského typu.    

P J je původně chirurg a praktický lékař, poté tělovýchovný lékař 
v Ústavu sportovní medicíny a šéflékař našich výprav na Olympijských hrách 
v Barceloně, Atlantě a Naganu. V letech 2000 až 2017 byl odborným 
asistentem na Katedře tělesné výchovy PF Technické univerzity v Liberci. 
Dosud je činný v ambulanci akutní péče Krajské nemocnice Liberec. 
V roce 2010 absolvoval magisterské studium teologie na KTF UK.  
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Evanjeliové antifóny predpôstnej doby ako svedectvo tradícií 
chorálneho repertoáru stredovekej Európy

Cesty šírenia chorálneho repertoáru v stredovekej Európe patria ku kľúčovým 
otázkam historickej muzikológie. Jednou z najdôležiteších prác v tomto smere 
je dielo René-Jean Hesberta: Antiphonale missarum sestuplex (1935) pre 
omšový repertoár a šesťzväzková práca Corpus antiphonalium officii (1963– 
1979), v ktorej porovnáva kusy ofícia (najmä antifóny a responzóriá) 
vyskytujúce sa v najstarších antifonároch. Jeho práca je však čisto textová — 
na základe výskytu a nevýskytu jednotlivých kusov a ich textových variantov 
sleduje rôzne tradície chorálneho repertoáru. Predkladaný príspevok ukáže 
sondu z diplomovej práce skúmajúcej antifóny predpôstnej doby nielen 
z hľadiska textov, ale aj liturgickej funkcie a melódie, čo poskytuje oveľa 
jemnejšie rozlýšenie chorálnych tradícií.

V príspevku uvediem problematiku troch antifón z druhej nedele 
predpôstneho obdobia (Dominica sexagesimae) s incipitom Semen cecidit, 
ktoré porovnávam v 33 prameňoch rozmiestnených po celej Európe z 9. až 14. 
storočia. Rôzne rozmiestnenie a textovo-melodická realizácia týchto antifón 
osvetľuje jednu z nití husto prepletenej siete chorálnych tradícií v Európe. 
Antifóny uvedené v tomto príspevku dobre ilustrujú problémy poznávania 
šírenia chorálneho repertoáru. Nedá sa totiž hovoriť o ucelených tradíciách ale 
treba pracovať s komplikovanejším modelom vzájomného prelínania a 
ovplyvňovania jednotlivých mikrotradícií.

Práca tiež demonštruje výraznejšiu nelinearitu šírenia chorálneho repertoáru 
ako predpokadali predošlé práce a poskytuje podrobnejší pohľad na tradície 
jednotlivých antifón ako aj procesy ich šírenia.

S Š získal bakalársky titul v odbore archeológia na Univerzite 
Komenského v Bratislave v roku 2016. Momentálne študuje všeobecnú 
lingvistiku a hudobnú vedu na filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 
kde v roku 2020 obhájil bakalársku prácu v oblasti lingvistickej typológie a 
kognitívnej lingvistiky. Ďalej pokračuje na magisterskom stupni s rovnakou 
kombináciou odborov, kde sa zameriava na liturgickú hudbu a gregoriánsky 
chorál. Okrem toho sa aktívne venuje východnej i západnej liturgickej hudbe.
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Výzkum hudebních pramenů v době osvícenské na příkladu 
Františka Xavera Brixiho

Referát představí blíže neprobádané prameny Františka Xavera Brixiho 
z fondu hudebnin knihovny ÚHV. Tyto prameny, obsahující Brixiho mešní 
kompozice, jsou sice evidované v tematickém katalogu Vladimíra Nováka, ale 
dosud jim nebyla věnována důkladnejší badatelská pozornost. Výzkum těchto 
pramenů může poukázat na kontexty a tradice církevní hudby, v nichž se Brixi 
pohyboval. Příspěvek představí heuristický popis pramenů a zaměří se na 
specifika pramene Missa Solemnis z hlediska jeho provenience a konkordancí. 
Referát dále nastíní cíle a metodologická východiska probíhajícího výzkumu, 
tedy možnosti spartace, kompoziční analýzy a její interpretace.  

S D je studentkou bakalářského studia a už od prvního roku 
studia se zajímala o praktické využití hudební vědy. Působila v Muzeu Bedřicha 
Smetany ve fondu hudebnin a libret, později pracovala na webovém katalogu děl 
Bedřicha Smetany. Je aktivní hráčkou na Ostravských dnech nové hudby. 
V současnosti je jednou ze stipendijních pracovnic v knihovně ÚHV.

Gratulační hudba Carla Ditterse von Dittersdorfa a dittersovský 
výzkum v Olomouci

Příspěvek seznámí posluchače s dosavadními výsledky výzkumu realizovaného 
na katedře muzikologie UP v Olomouci, který se kolektivně zaměřuje na 
tvorbu slezského skladatele Carla Ditterse von Dittersdorfa. Na základě 
dřívějšího rozsáhlého heuristického výzkumu mapujícího dochované primární i 
sekundární prameny budou detailněji představena známá i nově objevená 
vokálně instrumentální gratulační díla tohoto skladatele s přihlédnutím k 
žánru kantáty a serenaty. Dosavadní fáze výzkumu totiž přinesla nová zjištění 
o skutečném rozsahu Dittersovy gratulační tvorby. Vzhledem k faktu, že toto 
téma nebylo dosud samostatně analyzováno a reflektováno muzikologickou 
obcí, jedná se o první veřejně publikovanou část výzkumu, která přináší nové 
poznatky na poli Dittersovy gratulační hudby a zasazuje je do vzájemných 
kontextů a konotací s ohledem na konkrétní dedikanty. 
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J B je absolventkou Konzervatoře Evangelické akademie 
v Olomouci (klasický zpěv, varhany) a Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci (český jazyk a literatura a hudební kultura se zaměřením 
na vzdělávání). V současné době dokončuje magisterské studium na Filozofické 
fakultě UP, kde se badatelsky věnuje gratulační hudbě Carla Ditterse von 
Dittersdorfa a také výzkumu hudebních nástrojů v paměťových institucích, 
především pak ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Aktivně spolupracuje se 
soubory historizující hudby, kde hraje na repliky středověkých nástrojů. 

Hudba a umělá inteligence: Analytické schopnosti neuronových sítí 

V posledních několika letech se výzkum v oblasti umělých neuronových sítí 
posunul v takové míře, že bychom jen s těžkostí hledali obor, který se s tímto 
fenoménem nesetkal. Výjimkou není ani oblast artificiální hudby, obklopena 
relativně velkým množstvím generativních modelů umělé inteligence, či sféra 
hudebního průmyslu, profitující z autonomně vytvářených hudebně-
populárních struktur. Tento trend se však jen z velmi malé části přenáší do 
hudebně-vědných výzkumů a potenciál těchto technologií tedy i dnes zůstává 
nevyužit.  

Tento příspěvek se zabývá možnostmi využití především negenerativních 
modelů neuronových sítí v oblasti muzikologie. Porovnává možné přístupy 
z oblastí a oborů dnes již plně využívajících technologií umělé inteligence a 
zaměřuje se na potenciální aplikaci těchto poznatků v hudební analýze. 
Poukázáno bude také na již existující výzkumné projekty spolu s představením 
vznikajícího systému na predikci datace existujících skladeb z oblasti 18. století. 
Závěrečná část příspěvku je věnována možné budoucnosti zmíněných systémů 
a muzikologie ve světě umělé inteligence.  
    
F J studuje od roku 2016 obor hudební věda na Ústavu hudební vědy 
Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zajímá o využívání umělé 
inteligence v hudbě a o výpočetní muzikologii. Mezi jeho odborné zájmy dále 
patří zejména hudba 18. století a zpěv v komorním sboru pro duchovní hudbu 
Ensemble Versus.






