
Posudek oponenta disertační práce Jakuba Michla 

“Hudební kultura v konventu alžbětinek na Novém Městě pražském” 

předkládané v roce 2018 na Ústavu hudební vědy 

I. Stručná charakteristika práce 

Text práce je věnován hudebnímu provozu pražského alžbětinského konventu od jeho založení (1719) 

do počátku 20. století. Vzhledem k dosavadní nezpracovanosti tématu se jedná o široce koncipované 

uvedení do problematiky, jež reflektuje dosavadní bádání a staví zejména na využití dostupných 

primárních i sekundárních pramenů. Krom charakteristiky řádu a života v něm či stručné historie 

konventu si všímá  všech základních oblastí spjatých s hudebním provozem konventu – vlastního 

liturgického provozu, obsazení hudebního souboru, instrumentáře, repertoáru apod. Další informace 

se týkají hudebních kontaktů s dalšími institucemi v Praze a okolí a pražskými či mimopražskými 

hudebními osobnostmi. Pozornost je věnována také postupnému budování hudebního fondu 

konventu.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

První ucelený pohled na problematiku hudebního provozu konventu je determinován dosavadní 

neprobádaností tématu, ale zejména stavem pramenné základny – některé prameny jsou nezvěstné, 

některé nepřístupné. Přesto autor tímto textem finalizuje první fázi své badatelské činnosti na tomto 

poli a zároveň si otevírá dveře pro další detailnější uchopení problematiky. V rámci možností daných 

stavem pramenné základny, limity stavu bádání ale i rozsahem práce představuje text homogenní jasně 

členěný přehled hudebního provozu pražských alžbětinek během téměř dvou století. Konvent se tak 

před badatelskou veřejností profiluje jako jedno z pozoruhodných center pražského hudebního života 

s přesahem do mimopražského regionu, bohužel bez komparace se situací v ostatních konventech 

řádu. 

Vzhledem k rozsahu tématu autor rezignuje na detailnost zpracování všech dílčích oblastí, k nimž 

prameny skýtají východisko. Metodika badatelského uchopení tématu je přesto nastíněna  komplexně. 

Autor preferuje souhrnný pohled na problematiku s tím, že tyto dílčí tematické oblasti budou ještě 

zpracovány (zejména zapotřebí to bude u vlastního hudebního repertoáru, jeho hudebně-stylové 

analýzy a zasazení do dobového kontextu). Nezpracovanost těchto oblastí tedy nelze vnímat jako 

nedostatek práce – jejich existence je v textu dostatečně formulována a autor tak otevírá prostor pro 

(svoji) další výzkumnou činnost. Důkazem toho jsou mj. i rozsáhlé přílohy, jež poskytují ucelený soupis 

hudebnin dochovaných konventu, základ budoucího incipitového katalogu.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Přes rozměrnost tématu je text strukturován velmi přehledně a uceleně. V obsáhlém úvodu je podán 

detailní přehled dosavadního bádání v oblasti českých řeholních institucí, ženských řeholí a konkrétně 

pražských alžbětinek. Zde autor uvádí dosavadní literaturu včetně počátků muzikologického zájmu o 

konvent (Trolda, Němec) a specifikuje pramennou základnu včetně jejích limitů (nekompletnost, 

nepřístupnost), ovlivňujících výslednou podobu textu. Popis fungování řádu a života v něm jsou 

základními podmínkami pro pochopení specifik zdejšího hudebního provozu. Věnována je jim první 

kapitola (snad až příliš podrobně jsou zde popisovány vstup do řádu a průběh řádových slibů či obřad 

řádové profese, s. 24nn.). Z nástinu orientace řádu coby pečovatelské instituce jasně vyplývá, že 



hudební provoz zde měl pouze doplňkovou funkci, byť byl vnímán jako důležitá součást řádové 

propagace a pro řádové mecenáše představoval významnou položku. Podobně si počínal i pražský 

konvent, jehož (zejména stavební) historie, liturgický provoz hmotné a personální zajištění (včetně 

hudebnických funkcí v konventu či angažování světských hudebníků) jsou vylíčeny v následujících 

kapitolách. Na základě primárních i sekundárních pramenů (hudebniny, účty) autor rekonstruuje 

dostupný hudební instrumentář a jeho vývoj.  

Vlastnímu hudebnímu provozu jsou věnovány kapitoly 3-6, jež tvoří jádro celého textu. Hudební dění 

je zde členěno do čtyř období. Východiskem této periodizace jsou na základě informací z dostupných 

hudebnin a sekundárních pramenů zjištěné hudebně strukturní změny (posun od figurální hudby v 

sazbě typické pro prostředí české františkánské provincie k dobově běžnému obsazení v souvislosti s 

novým přivtělením řádu od františkánů observantů ke kapucínům v r. 1751) či proměny hudebně 

provozní (josefínské reformy, preference angažmá světských kapelníků apod.). Každé z těchto období 

je analyzováno z hlediska proměn hudebně-repertoárových priorit (prvotní důraz hudební doprovod 

významných řádových svátků, doplněný později o oratorijní produkci, resp. tvorbu gratulační kantáty, 

pozdější pozornost věnovaná mimoliturgickým charitativním hudebním představením apod.) a na 

základě výčtu a typologie osobností, jež se na hudebním provozu konventu podílely. Zejména v  

posledně jmenované oblasti je rozkryta široká síť kontaktů konventu s profesionálními hudebníky – 

skladateli, interprety i opisovači – z Prahy (F.X. Brixi, A. Syrůček aj.), přilehlého regionu (Zikmund Václav 

Josef Suchý, Jan Pavel Slavík aj.) či dalších měst (Jáchym Štěpanovský). Autor tak poodhaluje postupně 

sílící vliv fenoménu tzv. venkovských kantorů a jejich tvorby na liturgickou hudbu městských řeholních 

domů. Zde však bude zapotřebí další badatelské činnosti (srv. např. situaci plzeňského františkánského 

konventu). Rovněž se dostává se na stopu kompoziční činnosti některých řádových sester. Velmi cenný 

je popis utváření hudební sbírky konventu. Krom vlastnoručních opisů řádových hudebnic se zde 

nacházejí opisy externistů pořizované na objednávku, autografy skladatelů, části rodinných hudebních 

archivů členek konventu či odkazy jednotlivých ředitelů kůrů (sbírky ve sbírce).   

Některé formulace však bude nutné poněkud poopravit. Týká se to zejména předpokládaného podílu 

hudebních nástrojů na liturgické hudbě v české františkánské provincii (s. 68), který (na rozdíl od 

okolních provincií) doposud nebyl spolehlivě prokázán.   

2. Formální úroveň práce 

Předkládaný text je po stylistické i formální stránce na velmi dobré úrovni. Značnou pozornost věnuje 

autor poznámkovému aparátu, jenž mnohdy přináší rozsáhlé bibliografické údaje včetně komentáře a 

odkazy na pramenné podklady. Vzhledem k původnosti celého tématu práce a jejího zpracování 

představují heuristika a následná analýza informací získaných z hudebních a nehudebních 

(sekundárních) pramenů pro vznik textu conditio sine qua non. Díky zvládnuté práci s prameny spojené 

s reflexí dosavadního bádání na tomto poli bylo možné již v této badatelské fázi předložit rozsáhlý 

koherentní text popisující poměrně širokou problematiku značného časového záběru. Nepřímým 

důkazem dosud provedené rozsáhlý výzkumné činnosti je soupis pramenů (a literatury) včetně 

kompletního soupisu dochovaných hudebnin konventu. Všechny tyto podklady budou východiskem 

další badatelské činnosti v této oblasti. 

IV. Dotazy k obhajobě 

(1) Jaký vliv měla na pražský alžbětinský konvent Praha a její hudební prostředí? 

(2) Je možné vysledovat repertoárová specifika alžbětinské repertoárové vrstvy do ca. 1750 vzhledem 

k dobovému repertoáru českých františkánských bohemik? 



(3) Je možné srovnání, popř. určení specifik hudebního provozu pražských alžbětinek s dalšími českými 

konventy (Brno, Kadaň, Jablunkov)?  

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji  

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl.  
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