
      
 

 
 

 
Hodnocení hudebního semináře 

Ženy v hudbě 
který se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 21. – 22. května 2013  

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu  
Knihovna 21. století, SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML 

 
 

Ve dnech 21. – 22. května 2013 se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP – Region 
Velká Morava a ČNS IAML uskutečnil v pořadí již patnáctý vzdělávací seminář, který do Brna 
přilákal 38 knihovníků a pracovníků hudebních institucí z celé České republiky, zúčastnili se 
ho také studenti hudebních vysokých škol či knihovnictví.   

Tématem letošního semináře se staly ženy v hudbě. Dvoudenní hudební seminář pro 
knihovníky hudebních oddělení, studenty a odbornou veřejnost si kladl za cíl poodhalit 
postavení ženy ve společnosti a především v hudebním umění, snažil se představit ženu jako 
umělecky tvůrčí osobnost, ale také jako múzu, která inspirovala muže k napsání 
nesmrtelných děl. 

Jednotliví přednášející provedli účastníky semináře několika tematickými bloky, 
jejichž cílem byla snaha vytvořit ucelený pohled na ženu jako nositelku tvůrčí intence buď 
vlastní nebo zprostředkované. Teoretickou část doplnila praktická ukázka, když naše pozvání 
přijala sólistka brněnské opery. 

Seminář zahájil svou přednáškou Ženy v romantice aneb Jak ženy na lásku umíraly 
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. působící na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. Všeobecný výklad o vnímání žen v romantismu konkretizoval na 
příkladech osudů umělkyň a múzách významných mužů. Zmínil tak mimo jiné spisovatelku 
George Sandovou či skladatelku a klavíristku Claru Schumannovou, které vynikaly svou 
velikostí uměleckou, ale jsou známy také svými milostnými vzplanutími k velkým mužům své 
doby.    

Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D., jejímž vědeckým zájmem je hudba období baroka ve 
středoevropském kontextu, se zabývala Zrozením primadonny (Umělkyní v období baroka). 
Operní společnosti ve vrcholném baroku měly totiž vedle kastráta také svou primadonnu, 
takže snaha obsazovat stěžejní role ženskou představitelkou postupně začala význam 
kastrátů snižovat.  

 



        
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.    Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.  

 
 

Konkrétní příklad ženy umělkyně, jejíž činnost je spojena s místem konání semináře – 
Brnem, přinesl prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., když ve svém příspěvku představil 
skladatelku a klavíristku anglického původu Agnes Tyrrell (1846-1883). Její život dal do 
kontextu s uměleckým životem moravské metropole dané doby. 

 
 

           
    prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. 
 

Sólistka Janáčkovy opery Národního divadlo Brno Daniela Straková – Šedrlová 
doplnila teoretické výklady praktickou ukázkou, když v rozhovoru s Mgr. Evou Janěkovou 
poodhalila mnohé ze života operní umělkyně a ve dvou hudebních vstupech předvedla své 
pěvecké umění.      
             
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Straková - Šedrlová 

 
Programový blok České národní skupiny IAML (Mezinárodního sdružení hudebních 

knihoven, archivů a dokumentačních středisek) zahájil druhý den semináře, jeho součástí pak 
byla také prezentace ze stěhování Knihovny Hradce Králové do nových prostor, kterou 
připravila Mgr. Šimona Šimonová, ale také shrnutí základních aktivit skupiny Mgr. Zojou 
Seyčkovou a Mgr. Janou Navrátilovou. 

Skladatelku Vítězslavu Kaprálovou představil PhDr. Martin Flašar, Ph.D. působící na 
Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Závěr semináře patřil 
MgA. Janu Daleckému, který na mnohých ukázkách představil Ženy v jazzu. 

 

                  
            PhDr. Martin Flašar, Ph.D.          MgA. Jan Beránek 
 

Hlavním přínosem hudebních seminářů konaných s pravidelností v Knihovně Jiřího 
Mahena v Brně je stálá kontinuita v systematickém vzdělávání knihovníků, kteří často 
pomáhají čtenářům s výběrem hudebních nosičů či hudebnin. Nastolené téma účastníky také 
často inspiruje při tvorbě vlastních vzdělávacích pořadů či besed pro děti a mládež. Letošní 
hudební seminář Ženy v hudbě představil ženu - umělkyni, její zrození a následný vývoj, ale 
také ženu ze sociologického pohledu. Mezi zúčastněnými pak ve volných chvílích či při 
neformálním večerním posezení docházelo k navazování a utužování profesních a osobních 
vztahů, ale také ke společné diskuzi shrnující aktuální témata týkající se hudebních knihoven. 

 
V Brně dne 28. 5. 2013    Mgr. Jitka Málková 


