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Diplomová práce Michaely Roubalové v sobě spojuje několik důležitých témat a 

náročných badatelských úkolů. Antonio Ferradini, italský operní skladatel, pražský divadelní 

kapelník a příležitostný tvůrce chrámové hudby je osobností, jež se vymyká obvyklým 

schématům. Z jeho díla doznalo určitého kritického zhodnocení pouze rozsáhlé Stabat mater 

z roku 1779, jež rovněž nepatří mezi obvyklé skladby svého druhu. Také pramenná základna 

této skladby je výjimečná – dochován je rozsáhlý autorský draft a několik dobových opisů, 

z nichž ale ne všechny jsou dnes přístupné.  

Struktura práce Michaely Roubalové dobře reflektuje množství kontextů a otázek, které 

studium tohoto díla generuje. Po úvodu vymezujícím hlavní cíle práce následuje nástin stavu 

bádání, aktualizovaná biografie a soupis díla, obé primárně z bohemikální perspektivy. 

Kapitola pátá je věnována žánru oratoria, a to opět primárně s ohledem na jeho uvádění v Praze 

v 18. století. Šestá kapitola je zaměřena na představení Stabat mater coby hudebně-liturgického 

žánru/formy a analýze Ferradiniho skladby, kterou autorka podnikla primárně formou sond do 

několika vybraných částí. Poslední kapitola se zabývá analýzou/charakteristikou autografního 

pramene. V závěru shrnuje hlavní poznatky a vyslovuje se k stylové příslušnosti skladby. 

Celkový dojem z práce určují dva hlavní momenty: příkladná komplexnost a zároveň 

určitá nevyrovnanost výkonu. Nedostatky souvisí bezpochyby právě i s rozmanitosti a 

náročnosti jednotlivých úkolů, při jejichž řešení se autorka mohla jen do malé míry opřít o 

dosavadní literaturu. Za nejzdařilejší považuji kapitolu věnovanou žánru Stabat mater, kde se 

autorce nejlépe podařilo navázat na dosavadní bádání, cenné jsou rovněž odstavce věnované 

srovnání Pergolesiho Stabat a díla Ferradiniho. Důležitý krok představuje také paleografický 

rozbor autografní partitury uložené v archivu pražské konzervatoře, který nejen potvrdil 

autentičnost pramene, ale také poprvé naznačil vlastní kompoziční proces Ferradiniho a 

upozornil na některé odlišnosti vyskytující se v dalších pramenech. Za méně zdařilé je nutno 

označit kapitoly/odstavce věnované Ferradiniho kompoziční práci. Autorce se sice podařilo 

shrnout některé obecné rysy, zejména formálního rázu, a poukázat na některé výjimečné prvky 

(především způsob užívání recitativu), mnohé však zůstalo nevyřčeno (zejména harmonické 

vyjadřování, kontrapunktická práce, ale i celkový charakter a kvalita Ferradiniho invence by 

zasloužily komentář). Celková kvalita textu by výrazně stoupla pečlivější redakcí, 

promyšlenější stylizací, ale také důslednější prací s literaturou, kontextualizací a interpretací 

pozorovaných jevů.1 I přes naznačené výhrady je však předkládaná diplomová práce badatelsky 

přínosná, rozšiřuje naše znalosti a naznačuje další možnosti výzkumu. Práci proto doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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1 Vhodná by byla především interpretace domácí pramenné základny (včetně komentář k datu vzniku Stabat mater) 

a důslednější využití poznatků O. Kampera a L. Bettariniho, eventuálně další literatury. 


