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V nedávno vydané monografii o ostravské hudební kultuře se uvádí: …pro pěstování vět-
šiny hudebněvědeckých disciplín na Ostravsku nebyly vždy ty nejlepší podmínky…,1 hlavně 
proto, že zde chybělo vědecké pracoviště takového typu, jako jsou univerzitní a aka-
demické muzikologické ústavy a katedry v Praze, Brně či olomouci. Po zrušení muzi-
kologického oddělení ve slezském studijním ústavu v opavě, které vybudoval v letech 
1954–1963 nestor ostravských hudebních historiků Ivo stolařík (1923–2010), zde zbyla 
jen dvě hudební oddělení v muzeích (ve slezském muzeu v opavě a v ostravském muzeu). 
od začátku 60. let se však stále výrazněji na hudebněvědeckém poli uplatňovalo – vedle 
svého hlavního poslání vychovávat učitele hudby a hudební výchovy – další ostravské pra-
coviště – katedra hudební výchovy v roce 1959 vzniklého Pedagogického institutu.2 Duší 
této katedry se bezesporu stal její vedoucí Vladimír Gregor, jenž by v letošním roce oslavil 
95. narozeniny. Těmito řádky si také chceme připomenout 25 let od jeho smrti. Gregor 
se dovedl obklopit spolupracovníky významnými nejen pro hudební pedagogiku (Josef 
schreiber, ondřej Bednarčík, Alice ryšková, Václav stuchlý, rudolf Bernatík, Antonín 
Tučapský, Lumír Pivovarský, zora stiborová aj.), ale i pro vědecké zaměření v oblastech 
hudební historiografie a estetiky, hudební teorie, psychologie, sociologie apod. Vedle 
Miroslava Malury to byli i další letošní jubilanti Luděk zenkl (85) a Jan Mazurek (70). 

1 srov. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. ostrava 2010, s. 152.
2 ostravský Pedagogický institut se o pět let později transformoval na Pedagogickou fakultu v ostravě, která se 
v roce 1991 začlenila do nově vzniklé ostravské univerzity v ostravě.
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Všechny tři jubilující osobnosti byly spjaty s katedrou hudební výchovy na ostravské Pe-
dagogické fakultě a zde také všichni tři působili jako vedoucí tohoto pracoviště (Gregor 
v letech 1959–1974, zenkl 1992–1997 a Mazurek 1997–2004, ale s tříletým přerušením, 
kdy byl proděkanem pro vědu a výzkum).

V V V

Vladimír Gregor3 patřil spolu s mladším Ivem stolaříkem – zakladatelem hudebněvědec-
kého oboru na ostravsku – k jeho nejvýznamnějším představitelům. oba vzešli z brněn-
ské muzikologické školy, na oba v jejich vědeckých začátcích nejvíce působili profesoři Jan 
racek a Bohumír Štědroň.4 zatímco stolařík zde vědecky pracoval už v 50. letech, Gregor 
přišel do ostravy až v druhé polovině roku 1959 na tehdy vzniklý zdejší Pedagogický in-
stitut jako vedoucí katedry hudební výchovy. Jeho vědecká aktivita byla tehdy zaměřena 
zvláště na regionální hudební historii Moravy a slezska 18., 19. i 20. století a otázky re-
gionálního hudebního života. Ještě v olomouckém období byla první větší vydanou prací 
regionalistické orientace Hudební vlastivěda Olomouckého kraje.5 I když měla tato knížka 
spíše popularizační poslání, nesla všechny základní znaky pozdějších autorových vědec-
kých počinů: velké množství pečlivě utříděných a často nových faktů, které jsou posuzo-
vány v širších hudebních, obecně historických i společenských souvislostech, podrobný 
poznámkový aparát, soupis pramenů a studijní literatury, různé druhy rejstříků a bohaté 
obrazové přílohy. 

V tomto směru na Gregora hlavně působil jeho univerzitní učitel Bohumír Štědroň, 
s nímž také Gregor společně napsal a vydal svou první knížku Leoš Janáček, největší český 
skladatel z Moravy.6 Bohumír Štědroň pak zaměřil celoživotní Gregorovo pracovní úsilí 
nejen na regionální hudebněhistorickou problematiku (třeba i včetně studií o Janáčkových 
spolupracovnících z regionu7), ale též na dějiny české hudební pedagogiky.8 z olomouc-
kého období připomeňme ještě například dvě Gregorovy knížky Česká dětská píseň umělá9  

3 Vladimír Gregor se narodil 10. 12. 1916 v olomouci. V rodišti vystudoval učitelský ústav. Po krátké učitelské 
praxi nastoupil před válkou na brněnskou Masarykovu univerzitu (obory čeština, němčina a hudební věda), po 
válce zde pokračoval, ale svá univerzitní studia dokončil v olomouci na Palackého univerzitě v roce 1949. studia 
hudební vědy však završil roku 1950 obhájením disertace Olomoucký skladatel Ludvík z Ditrichů a jeho píseň 
Moravo, Moravo na Masarykově univerzitě v Brně. Pak působil na Palackého univerzitě na katedře hudební vědy 
a výchovy do roku 1959, kdy přešel do ostravy. zde rozvinul bohatou vědeckou a pedagogickou činnost, zvl. 
na katedře hudební výchovy Pedagogického institutu (později Pedagogické fakultě). V ostravě také 5. 2. 1978 
zemřel. 
4 Ti vlastně iniciovali muzikologický a etnografický průzkum českého slezska a ostravska. srov. BoŽE-
nEK, K.: Přínos Iva stolaříka k rozvoji hudební historiografie slezska a ostravska. In: Ivo Stolařík : Osobnost 
hudebního Ostravska. ostrava 2006, s. 23–44.
5 GrEGor, V.: Hudební vlastivěda Olomouckého kraje. olomouc 1956.
6 GrEGor, V. – ŠTĚDroŇ, B.: Leoš Janáček, největší český skladatel z Moravy. Praha 1948. 
7 z Gregorovy bibliografie zejm. GrEGor, V.: skladatel H. Vojáček a Janáčkovo rusofilství. Slezský sborník 
60, 1962, s. 86–96; TÝŽ: Janáčkovo přátelství s I. Wurmem. Tamtéž 61, 1963, s. 103–111; TÝŽ: Janáčkovy do-
pisy z pozůstalosti J. n. Poláška. Časopis Slezského muzea, řada B, 23, 1974, s. 72–78; TÝŽ: zdroje Janáčkova 
slovanství. Tamtéž, řada B, 27, 1978, s. 72–92; TÝŽ: Leoš Janáček a C. M. Hrazdira. Sborník prací Pedagogické 
fakulty v Ostravě, D–14, 1978, s. 81–92; TÝŽ: L. Janáček a společnost pro výzkum dítěte v Brně. Opus musicum 
13, 1981, č. 9, s. 265–267.
8 zejména monografie ŠTĚDroŇ, B.: Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Praha 19731, 
19902 – spoluautor T. sedlický); TÝŽ: Československá Společnost pro hudební výchovu (1934–1938) a meziná-
rodní dosah její činnosti. Praha 1974; TÝŽ: František Bakule a jeho pěvecký sbor. Praha 1982 a další. 
9 GrEGor, V.: Česká dětská píseň umělá. Praha 1959.
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a Olomoucká a vídeňská léta skladatele A. Förchtgotta-To-
vačovského10 či větší, zejména materiálové studie publiko-
vané většinou v olomouckém Sborníku Střediska lidové 
umělecké kultury, ve Slezském sborníku či Hudebních roz-
hledech,11 jako např. Dopisy Karla Bendla do Olomouce, 
Z dopisů národního umělce J. B. Foerstra olomouckému 
Žerotínu, Neznámá činnost P. Křížkovského v Olomouci, 
Podíl Olomouce na české obrozenské hudbě, Vladimír Am-
bros – profil skladatele apod. 

Velmi důležité místo v Gregorově hudebněhistorické 
orientaci na čas zaujaly pěvecké spolky. silným podnětem 
byla příprava památníku olomouckého pěveckého spolku 
Žerotín v roce 1950,12 který autor redigoval a do něhož 
přispěl i dvěma zásadními statěmi. Ještě v olomouci však 
začaly Gregora zajímat i pěvecké spolky dělnické. Tato 
dosud zcela neprozkoumaná problematika vedla Gregora 

od dílčích studií, první již z roku 195413 a pak už v ostravě, k syntetickému zpracování 
v knize Dělnické pěvecké spolky na Ostravsku a v jiných průmyslových střediscích českých 
zemí.14 Právě Gregorův příchod do průmyslové ostravy zintenzivnil jeho zájem o proble-
matiku hornických dechových hudeb, ale i ostravského pěveckého spolku Marx15 a hlavně 
pak dvou významných skladatelů rudolfa Kubína16 a Ervína schulhoffa.17

Vedle toho se však Gregorův zájem nadále v ostravě ubíral směrem, který měl logické 
pokračování ve studiu regionálních hudebních dějin zvláště v severomoravských a slez-
ských lokalitách v době 18.–20. století. na tomto místě je nutné zmínit nejen poslední dvě 
Gregorovy knihy Obrozenská hudba na Moravě a ve Slezsku (Praha 1983) a „posthumní“ 
Hudební místopis Severomoravského kraje (ostrava 1987), ale i množství studií o hudební 
kultuře slezských zámků, klášterů a kolejí v 18. století hlavně ve Slezském sborníku, Časo-
pisu Slezského muzea a časopisu Opus musicum.

za téměř 40 let soustavné hudebněvědecké práce Gregor vytvořil poměrně rozsáhlé dílo 
čítající na 350 publikovaných odborných prací18 (z toho téměř celou třetinu tvoří větší mu-
zikologické studie), půldruhé desítky knih, téměř jednu desítku vysokoškolských učebních 
textů a na dva a půl tisíce novinových kritik olomouckého a ostravského koncertního 

10 TÝŽ: Olomoucká a vídeňská léta skladatele A. Förchtgotta-Tovačovského. olomouc 1959.
11 srov. MALUrA, M. – zEnKL, L.: Bibliografie prací doc. PhDr. Vladimíra Gregora, Csc. Sborník prací Peda-
gogické fakulty Ostravské univerzity, Ars 3, 1999, s. 87–98.
12 GrEGor, V. (ed.:) Památník pěvecko-hudebního spolku Žerotín v Olomouci (1880–1950). Praha 1952.
13 TÝŽ: Dělnické pěvecké spolky na Moravě. In: Sborník SLUKO. olomouc 1954, s. 83–96; TÝŽ: Dělnické pě-
vecké spolky na ostravsku. Slezský sborník 55, 1957, s. 449–461; TÝŽ: organizace dělnických pěveckých spolků 
na Moravě a zvláště na ostravsku. Tamtéž 57, 1959, s. 54–102.
14 TÝŽ.: Dělnické pěvecké spolky na Ostravsku a v jiných průmyslových střediscích českých zemí. ostrava 1961.
15 TÝŽ: z historie dělnického pěveckého spolku Marx v ostravě-Vítkovicích. In: Ostrava : Sborník příspěvků 
k dějinám a výstavbě města 1. ostrava 1963, s. 242–270.
16 TÝŽ: skladatel r. Kubín šedesátníkem. In: Tamtéž 5. ostrava 1969, s. 245–260; TÝŽ: Rudolf Kubín : Obraz 
života a díla. ostrava 1975.
17 GrEGor, V.: skladatelská tvorba E. schulhoffa v době jeho ostravského působení. Slezský sborník 60, 1962, 
s. 397–403. 
18 srov. MALUrA, M. – zEnKL, L.: c. d., s. 87–98. 

Doc. Vladimír Gregor
(* 1916, † 1978)
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života, hudebněpublicistických a popularizačních článků. V zenklově stati v Časopise 
slezského muzea k jeho 60. narozeninám se píše: Rozsáhlé a tematicky bohatě rozvětvené 
muzikologické dílo Vladimíra Gregora si již dávno žádá souhrnného zvážení, zvlášť když 
česká muzikologie formující se v posledních desetiletích v soustavně budovaný a pěstovaný 
obor usiluje o sebereflexi a o přehledné zpracování svých dosavadních výsledků…19 Luděk 
zenkl publikoval ještě několik dalších statí věnovaných pracím Vladimíra Gregora,20 ale 
na objektivní, kritické zhodnocení Gregorova díla stále ještě čekáme.21 

V V V

Táborský rodák Luděk Zenkl,22 o deset let mladší než Vladimír Gregor, přišel do ostravy 
na katedru hudební výchovy také z olomoucké Palackého univerzity, ale téměř o patnáct 
let později než Gregor. zenkl se již dříve na svých předchozích, zvláště univerzitních pů-
sobištích na Karlově i Palackého univerzitě profiloval v hudebněteoretických disciplínách 
(v hudební akustice a teorii) a v hudební sociologii, psychologii a zvláště hudební pedago-
gice. například otázky sluchové výchovy a pěvecké intonace jak z hlediska historického, 
tak i teoretického zůstaly potom v zenklově badatelském zájmu téměř trvale. Projevila 
se zde skutečnost, že byl žákem Františka spilky a zvláště Metoda Doležila, k jehož sed-
mému vydání Intonace a elementárního rytmu napsal úvodní slovo a ediční poznámky.23

V olomouci, kde zenkl působil v letech 1962–1973, dokončil svou kandidátskou diser-
taci Temperované a čisté ladění v evropské hudbě v 19. a 20. století, na jejímž základě získal 
v roce 1969 titul kandidáta věd (Csc.). Tato historicko-estetická a teoreticko-akustická 

19 zEnKL, L.: Přínos k rozvoji české socialistické muzikologie (K šedesátinám Vladimíra Gregora). Časopis 
Slezského muzea, řada B, 25, 1976, s. 165.
20  například TÝŽ: Vůdčí zjev slezské a severomoravské muzikologie (K nedožitým 70. narozeninám Vladimíra 
Gregora). Tamtéž série B, 35, 1986, s. 73–79. TÝŽ: Počátky vědecké práce na ostravské katedře hudební vý-
chovy. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada D, 1986, s. 141–148; heslo Vladimír Gregor in Do-
KoUPIL, L. – MyŠKA, M. (eds.): Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 1–12. ostrava 1996, s. 38–40 
nebo v pozn. č. 11 uvedená bibliografie Gregorových prací.
21 V nedávné době se však úkolu napsat knižní monografii o tomto hudebním historikovi a pedagogu ujala 
PhDr. Šárka zedníčková, Ph.D. Ta dosud publikovala několik dílčích statí, jako např.: zEDnÍČKoVÁ, Š.: Mu-
zikolog a hudební pedagog Vladimír Gregor. In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 
21. století. Praha 2006, s. 111–114; TÁŽ: Muzikolog, hudební pedagog, a publicista Vladimír Gregor. In: Ino-
vace v hudební pedagogice a výchově : K poctě Lea Kestenberga 1882–1962). olomouc 2008, s. 114–115; TÁŽ: 
Janáčkovská problematika v muzikologickém díle doc. Vladimíra Gregora. In: noWAK, J. – sTEInMETz, K. 
(eds.): Leoš Janáček světový a regionální : sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008. 
Webová konference, květen–červen 2008. ostrava 2008, s. 103–106; TÁŽ: regionální hudební historie v mu-
zikologickém odkazu Vladimíra Gregora. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2008, č. 1, s. 305–308; 
TÁŽ: Vladimír Gregor: rudolf Kubín. obraz života a díla (portrét významné regionální umělecké osobnosti). 
Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 2, s. 604–606. 
22 Luděk zenkl se narodil 5. 5. 1926 v Táboře. zde vystudoval reálné gymnázium (maturita 1945) a současně 
se učil hře na klavír a příčnou flétnu na městské Hudební škole. Flétnu též studoval dva roky na pražské kon-
zervatoři a v letech 1947–1951 navštěvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (obor ruština – hudební 
výchova). Pak byl asistentem na katedře hudební výchovy u profesorů Antonína sychry a Josefa Plavce (vyučoval 
hudebněteoretickým předmětům a intonaci a obhájil disertaci Hudebnost a intonace na školách a v souborech 
lidové tvořivosti – PaedDr. – 1953). V letech 1962–1973 působil jako odborný asistent na katedře hudební vědy 
a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v olomouci. Po přesídlení do ostravy na katedru hudební 
výchovy Pedagogické fakulty zde vyučoval didaktiku hudební výchovy, intonaci a sluchovou analýzu a hudební 
teorii. Po změně politických poměrů v roce 1989 se habilitoval (1991) a roku 1993 byl jmenován profesorem; 
v letech 1992–1997 se stal vedoucím katedry hudební výchovy ostravské Pedagogické fakulty. Po odchodu do 
důchodu stále ještě externě spolupracuje s katedrou jako školitel doktorandů. 
23  Praha 1979, s. V–VIII.
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práce, v níž podrobně vymezil podíl antropologických 
a psychoakustických daností i vycvičených dovedností 
a návyků při vnímání, vytváření a vylaďování tónových 
výšek v hudební praxi, pak byla vydána tiskem (Praha 
1971). za dobu svého působení na Univerzitě Palackého 
se zenkl věnoval také problematice sociologie hudebního 
života českých měst. Jeho zájem o problematiku popula-
rizace hudby, o hudební výchovu dospělých i dětí, výzkum 
hudebního vkusu apod. ho přivedl k publikování četných 
hudebněsociologických studií v časopisech a sbornících 
Hudební rozhledy, Opus musicum, International Review of 
the Aesthetics and Sociology, Hudební sociologie a hudební 
výchova.24 Byl předsedou komise pro hudebně pedagogic-
kou teorii a výuku v rámci Československé společnosti 
pro hudební výchovu, která uspořádala v olomouci dvě 
velmi významné konference (z té první byl v roce 1969 
vydán v zenklově redakci sborník Metodologické problémy hudební pedagogiky, který lze 
pokládat za významný impuls pro rozvoj hudebněpedagogického bádání.

I po přesídlení do ostravy zenkl pokračoval v prosazování modernizačních trendů 
v hudební výchově a v jejích výzkumech. Tyto snahy vyvrcholily na tzv. nitranských kon-
ferencích.25 Tehdy si přední hudební pedagogové na půdě nově vzniklé České hudební 
společnosti jasně uvědomovali, že hudební výchova na všeobecně vzdělávacích školách 
musí prodělat pronikavé změny, musí se prosadit tzv. činnostní pojetí hudební výchovy, 
při němž je nutné dbát na zvýšení kreativity jak učitelů, tak i žáků. V podstatě šlo o na-
lezení možné cesty, jak vtělit velké množství nových námětů a podnětů do minimálních 
časových možností ve výuce tohoto předmětu na školách i v přípravě jeho učitelů na pe-
dagogických fakultách. A zenkl se iniciativně zapojil nejen do promýšlení teoretických 
aspektů těchto snah, ale vždy se zasazoval o vyústění teorie do praktických dopadů na 
didaktiku hudební výchovy. A právě na poli teorie a praxe vyučování hudební výchově 
vykonal Luděk zenkl v 70. a 80. letech v ostravě velmi mnoho. Vedle toho napsal dvě 
významné učebnice ABC hudební nauky a ABC hudebních forem, které opakovaně vy-
cházely v pražském nakladatelství supraphon,26 četné vysokoškolské učební texty, de-
sítky studií a statí ve sbornících a odborných časopisech.27 Přesto mu zdejší „normali-
zační mocipáni“ neumožnili další kvalifikační růst, kterého se dočkal až po roce 1989. 
Po habilitaci (1991) a jmenování profesorem (1993) se stal vedoucím ostravské katedry, 

24  Viz sTEInMETz, K.: Výběrová bibliografie prof. PaedDr. Luďka zenkla, Csc. Sborník prací Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity, Ars 3, 1999, s. 79–86, zde zvl. položky 76–83. 
25  Pět celostátních (tehdy federálních) konferencí o všech druzích a formách hudební výchovy, konaných v ni-
tře v letech 1984, 1986, 1988, 1989 a po rozdělení federace ještě v roce 1994, významně ovlivnilo rozvoj hudeb-
nosti dětí a mládeže v českých zemích i na slovensku.
26  ABC hudební nauky vyšla poprvé v roce 1976 a od té doby ještě v šesti dalších reedicích, ABC hudebních 
forem pak v letech 1985, 1990, 1999 a 2010.
27  zenklova výběrová bibliografie uvedená v pozn. č. 24 obsahující knižní publikace, samostatné učební texty, 
studie a stati ve sbornících a odborných časopisech je rozdělena do čtyř oddílů, podle okruhů autorova badatel-
ského a odborného zájmu: a) teorie vyučování hudební výchově, b) akustika, hudební teorie, intonace a sluchová 
analýza, c) hudební sociologie a popularizace hudby, d) různé, např. rozbory děl současných skladatelů, mono-
grafie o Jiřím Dvořáčkovi aj.

Prof. Luděk zenkl (* 1926)
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zároveň byl členem Vědecké rady Pedagogické fakulty ostravské univerzity a v 90. letech 
se zasadil o akreditování doktorského studia v oboru Hudební teorie a pedagogika na 
ostravské univerzitě,28 stále zasedá v mnoha odborných grémiích jako člen a předseda 
habilitačních a jmenovacích profesorských komisí, školí doktorandy a vyvíjí další akti-
vity.29 Jeho pracovní a životní entuziasmus je skutečně výjimečný, a tak jen věřme, že mu 
vydrží ještě do mnoha dalších let. 

V V V

zatímco dva předchozí jubilující muzikologové a významné osobnosti působící na ost-
ravské Pedagogické fakultě nepocházeli z tohoto regionu, Jan Mazurek je rodilý ostra-
van.30 Badatelsky se téměř po celou dobu věnoval dějinám české hudební výchovy, problé-
mům školské hudební recepce a zvláště problematice dějin regionální hudební kultury na 
ostrav sku. V této své činnosti šel Mazurek zcela ve stopách svého předchůdce doc. PhDr. 
Vladimíra Gregora, Csc. Mazurek sice nebyl přímým Gregorovým žákem, ale právě přiči-
něním tohoto tehdejšího vedoucího katedry hudební výchovy se stal Mazurek v roce 1973 
odborným asistentem na Pedagogické fakultě v ostravě. o dva roky později zde získal po 
rigorózním řízení titul PhDr.31 a v dalších letech pokračoval ve svém odborném růstu.32

stejně jako směr muzikologické činnosti Vladimíra Gregora nejvíce ovlivnil Bohumír 
Štědroň, tak lze bez nadsázky přirovnat Gregorův vliv na pracovní orientaci Jana Ma-
zurka. Také on se po příchodu na ostravskou Pedagogickou fakultu zaměřil na podobnou 
regionální problematiku ostravska a na dějiny české (a v mnoha případech přímo re-
gionální – tj. ostravské) hudební výchovy.33 například první větší Mazurkova stať Pobyt 
opery brněnského Národního divadla v Ostravě roku 1906 vznikla z Gregorova podnětu 

28  Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika bylo pro Pedagogickou fakultu ostravské univerzity 
akreditováno v roce 1995. zenkl byl prvním předsedou oborové rady a jako školitel se věnoval vědecké výchově 
mnoha doktorandů a vědeckých pracovníků (v letech 1999–2010 vychoval celkem pět doktorů s titulem Ph.D, 
v současnosti školí čtyři doktorandy).
29  nepřehlédnutelná byla a stále je jeho hudebně kritická činnost v denním a odborném tisku (Opus musicum, Hu-
dební rozhledy, ostravské deníky apod.), činnost organizátorská dříve v České hudební společnosti a svazu českých 
skladatelů a koncertních umělců, nyní v Asociaci hudebních umělců a vědců (zvl. v Tvůrčím centru ostra va) apod. 
30 narodil se v ostravě-Vítkovicích 19. dubna 1941. Po maturitě na ostravské Jedenáctileté střední škole ve Vít-
kovicích v roce 1958 studoval v letech 1959–1964 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v olomouci obory 
hudební výchova – český jazyk (u profesorů roberta smetany, Vladimíra Hudce a Jiřího Daňhelky, oldřicha 
Králíka, Jiřího skaličky; promoce 1964) a několikaletém vyučování českému jazyku a literatuře i hudební vý-
chově na ostravských středních školách pak trvale působil na Pedagogické fakultě v ostravě. 
31 Pro rigorózum J. Mazurek předložil v roce 1975 disertaci Expresionismus a česká hudba 20. století (do konce 
30. let) (ostrava); doc. dr. Vladimír Gregor, Csc. byl jednak ve funkci školitele, jednak předsedou rigorózní ko-
mise, v níž zasedli jako členové prof. Josef schreiber, dr. Jiří svoboda, Csc. a doc. Karel Tvarůžka. Vladimír Gre-
gor hodlal po patnácti letech vedení katedry, kterou v roce 1959 vybudoval, předat některému z mladších kolegů 
a Jana Mazurka si vytipoval jako svého eventuálního nástupce. V roce 1974 se však po Gregorově abdikaci stal 
vedoucím katedry hudební výchovy o dvanáct let starší ondřej Bednarčík, Csc., který byl jmenován v roce 1985 
docentem a Jan Mazurek zastával funkci tajemníka katedry.
32 V roce 1982 pak získal na Karlově univerzitě v Praze titul kandidáta pedagogických věd za práci Podíl sou-
dobé hudby na rozvoji osobnosti žáka 2. stupně základní školy (Praha 1982). Docentem Teorie vyučování hu-
dební výchově byl jmenován v roce 1988 a v roce 1994 se habilitoval jako docent Hudební výchovy se zaměřením 
na dějiny hudby na základě habilitačního spisu Kapitoly z dějin ostravské hudební výchovy v období 1890–1945 
(ostrava 1994), profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika se stal v roce 2001.
33 Je sice pravda, že Gregorovo muzikologické dílo je rozsáhlejší, ale okruh badatelského zájmu obou osobností 
je velmi podobný (snad s výjimkou hudební historie olomouckého regionu a širší problematiky moravské, kte-
rým se věnoval jen Vladimír Gregor).
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pro oddíl sborníku prací Pedagogické fakulty v ostra-
vě,34 věnovaný 50. výročí úmrtí Leoše Janáčka v ostravě. 
Mazurkův zájem o život a dílo moravského Mistra, ale 
sledování i jeho přímých žáků a následovníků hlavně ve 
slezsku a na severovýchodní Moravě (nejen ve sklada-
telské, ale hlavně v hudebněpedagogické a sběratelské 
profesi) jej vedlo k výraznější orientaci na hudební pro-
blémy ostravy a širšího regionu. Řadu sborníkových 
i časopiseckých studií, slovníkových hesel,35 konferenč-
ních vystoupení a shrnující monografii – nejvíce v deva-
desátých letech – proto věnoval problematice hudebního 
života českých a německých obyvatel ostravy v období 
1880–1918. V dalších příspěvcích se také zaobíral otáz-
kami vývoje meziválečné hudby v ostravě a pak zvláště 
ostravského hudebního života po 2. světové válce. 

V Mazurkově publikační činnosti zaměřené na dějiny české hudební výchovy najdeme 
přínosné stati a následnou menší monografii o uplatnění metody Emila Jaques-Dalcroze 
v naší hudební výchově. V řadě příspěvků se také Jan Mazurek zabýval problémy rozvoje 
hudební výchovy na ostravsku v období let 1890–1945, často v souvislosti nejen s hu-
debněpedagogickým působením Leoše Janáčka (jak již bylo konečně řečeno), ale také 
s některými dalšími aspekty vývoje české hudební výchovy 19. a 20. století. I zde Mazurek 
často navazoval na Vladimíra Gregora.36

Vlastní vysokoškolská pedagogická orientace37 ovlivnila jeho zájem o problémy po-
slechu a výuky dějin hudby na pedagogických fakultách; výsledky publikoval v časopi-
sech Estetická výchova, Hudební výchova a Hudební nástroje. Pro pedagogickou práci na 
ostravské katedře hudební výchovy napsal řadu skript.38 Dlouhodobou pozornost také 
věnoval hudebně kritické a recenzní činnosti v odborných časopisech Hudební rozhledy, 
Opus musicum, Ostravský kulturní měsíčník a v ostravském denním tisku (Nová svoboda, 
Svoboda, Moravskoslezský den, Práce), popularizační práci při přednáškách a bese-
dách o české i světové hudbě v ostravě (např. v Univerzitě třetího věku na ostravské 

34 Řada D, 14, 1978, s. 93–103.
35 zvl. viz DoKoUPIL, L. – MyŠKA, M. (eds.): Biografický slovník Slezska a Severní Moravy 1–12. opava, 
resp. ostrava 1993–1999, Biografický slovník Slezska a Severní Moravy : Nová řada 1 (13)–12 (24). ostrava 
2000–2009 (cca 60 hesel), DoKoUPIL, L. – MyŠKA, M. – sVoBoDA, J. (eds.): Kulturněhistorická ency-
klopedie Slezska a severovýchodní Moravy I–II. ostrava 2005 (180 hesel) a on-line Český hudební slovník osob 
a institucí (www.ceskyhudebnislovnik.cz, 12 hesel).
36 na Gregorovy stati třeba o Františku Bakulem přímo navazují práce Jana Mazurka, např. o Josefu Křičkovi 
a Ferdinandu Krchovi.
37 Jan Mazurek stále patří k velmi oblíbeným pedagogům na ostravské hudebněvýchovné katedře. zaměřuje 
se na dějiny hudby a hudební výchovy, na poslech skladeb (určitou dobu též učil hudební pedagogice a psycho-
logii), po akreditaci doktorského studia byl školitelem celkem sedmi doktorandů. za více než pětatřicetiletou 
kariéru vysokoškolského učitele vychoval několik generací učitelů hudební výchovy na všech stupních škol na 
ostravsku. Po roce 1989 byl členem několika oborových a vědeckých rad (v ostravě a olomouci) i akademickým 
funkcionářem na ostravské univerzitě. 
38 Vedle skript, která jsou uvedena v soupisu prací Jana Mazurka v příloze (Hudba pro děti a mládež, Kapitoly 
z hudební psychologie, stručné dějiny evropské hudby, Poslech hudby, stručné dějiny české hudby), přispěl 
do dvou učebních textů: MIXA, F. a kol: Hudební výchova pro posluchače učitelství v 1.–4. postupném ročníku. 
ostrava 1982; MACUrA, M. a kol.: Hudba a zpěv. ostrava 19921, 19962.

Prof. Jan Mazurek (* 1941)
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univerzitě, Vysoké škole báňské – Technické univerzitě, v Českém rozhlase ostrava) 
i v zahraničí (Cieszyn – Polsko, Banská Bystrica – slovensko) a recenzním a oponentním 
posuzováním různých graduačních prací,39 tiskem vydávaných publikací o hudbě pro 
ostravská nakladatelství Profil, repronis, Montanex i publikacím vydávaným ostrav-
skou univerzitou a konečně recenzím knih o hudbě v odborných časopisech. Dosavad-
ním vyvrcholením hudebněhistorické činnosti Jana Mazurka je rozhodně velká vědecká 
monografie o hudební kultuře v ostravě za posledních sto dvacet let. Jubilant stál v čele 
osmičlenného kolektivu vesměs mladších ostravských hudebních historiků, teoretiků 
a pe dagogů a měl hlavní podíl na jejím vzniku a vydání.

V této vzpomínkové stati jsme připomněli tři významné vědecké a pedagogické osob-
nosti, které nejvíce ovlivnily více než půlstoletí trvající činnost katedry hudební výchovy 
Pedagogické fakulty ostravské univerzity v ostravě a které také formovaly směřování hu-
debněvědeckého oboru na ostravsku doc. PhDr. Vladimíra Gregora, Csc., prof. PaedDr. 
Luďka zenkla, Csc. a prof. PhDr. Jana Mazurka, Csc. 

39 např. oponentské posuzování habilitačních, kandidátských a doktorských prací (téměř 20 posudků, nepočí-
taje diplomové magisterské a závěrečné bakalářské práce).


