
Oponentský posudek 

  

Jmenovací řízení doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefana Sedlického,  ArtD. 

  

  

     Doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický,  ArtD.  je dlouholetým vynikajícím 

vysokoškolským učitelem, výtečným sbormistrem a současně i vůdčí osobností slovenského 

sborového zpěvu. Se svými sbory (Žilinský miešaný zbor, Cantica collegium musicum 

Martin, Akademický zbor J. Cikkera při FHV UMB v Banskej Bysrici, Spevácky zbor 

slovenských učiteľov) získal desítky prvních cen na mezinárodních soutěžích, premiéroval 

mnoho skladeb především  slovenských autorů, natáčel pro rozhlas, televizi i velké množství 

CD. Podrobný výčet všech uměleckých úspěchů je přehledně doložen v inauguračním spisu. 

V roce 2015 jsem mohl sledovat mistrovství Štefana Sedlického na koncertě, který se 

uskutečnil v rámci mezinárodního festivalu Akademická Banská Bystrica. Komorní sestava 

 Speváckeho zboru slovenských učiteľov zaujala výtečnou hlasovou technikou, přesnou 

intonací, pečlivým vypracováním detailů, ale i oduševnělým výrazem. To vše je zcela jistě 

zásluhou sbormistra, jehož dirigentský projev byl vyzrálý, emocionální a neuvěřitelně 

sugestivní. Vrcholem koncertu byly dvě premiéry P. Špiláka „Na košickej turni“ a J. Temla 

„Ej, točí sa mi, točí“.  Štefan Sedlický řídil tyto složité partitury s naprostým přehledem a 

zcela fascinoval zpěváky i publikum přirozenou vřelostí.  

  

     Své zkušenosti doc. Sedlický předává studentům již tři desetiletí. Mnoho sbormistrů 

zásadně ovlivnil jako vyučující Konzevatória v Žilině, FHV UMB v Banskej Bystrici, FMU 

AU v Banskej Bystrici a také jako vedoucí mnoha národních i mezinárodních mistrovských  

interpretačních kurzů. Jako habilitovaný docent je oblíbeným vysokoškolským pedagogem,  

který splňuje i ta nejnáročnější kritéria a v některých ukazatelích umělecko-výzkumné a 

publikační činnosti je mnohonásobně převyšuje. Osvědčil se jako vedoucí závěrečných prací 

studentů na FMU AU,  FHV UMB i jako školitel doktorandů. 

  

     Nezastupitelnou úlohu Štefana Sedlického vidím v organizátorské práci v oblasti 

slovenského sborového zpěvu. Jako lektor, přednášející nebo garant mnoha domácích i 

zahraničních kurzů a konferencí je doporučován jako člen či předseda soutěžních porot na  

 



Slovensku i v zahraničí. Jeho hodnocení soutěžních výkonů, jichž jsem byl svědkem v Banské 

Bystrici nebo v Olomouci, jsou přesná a výstižná. Šíře jeho působení v této oblasti je naprosto 

výjimečná. 

  

     Na základě dlouhodobého sledování pedagogické, umělecké, odborné a organizační práce  

docenta Sedlického a na základě důkladného prostudování předložených materiálů prohlašuji 

s plným přesvědčením, že doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický,  ArtD.  je významnou 

osobností uznávanou doma i v zahraničí a po všech stránkách splňuje podmínky kladené na 

vysokoškolského profesora. 

  

    Na základě tohoto posudku doporučuji  

doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefana Sedlického,  ArtD., po úspěšném jmenovacím řízení, 

jmenovat profesorem ve studijním oboru 2.2.3 Hudobné umenie. 

  

  

 

V Hradci Králové, dne 22. 2 .2018 

  

 

                                                                               Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. 

 


