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Před dvěma lety, v roce 2005, obhájila Jana Dostrašilová ve zdejším Ústavu magisterskou 
diplomovou práci nazvanou "Česko-francouzské hudební vztahy v meziválečném období, 
ÚHV FF, Praha 2005". Autorka tehdy využila svého ročního stipendijního pobytu ve Francii 
k rozsáhlým rešerším v tamních archívních fondech a její zjištění, utříděná do několika 
přehledných tabulek, přinesla řadu cenného materiálu a především komplexní materiálově 
podložený pohled na hudební výměnu mezi oběma zeměmi v poválečném dvacetiletí. Co se 
týče přehledu české hudby provozované ve Francii (tj. hlavně v Paříži), přinesla práce vedle 
očekávaných informací (četná provedení a premiéry děl B.Martinů) i položky překvapivější 
(pařížské provedení Vycpálkovy Kantáty o posledních věcech člověka, skladeb V.Štěpána 
aj.). 
Uplynulé dvouleté období strávila autorka i nadále ve Francii a vedle studia klavíru se zde 
věnovala i pokračování v práci na svém magisterském tématu, ve kterém zpracovávala 
historicky navazující období. Její výsledek tímto Jana Dostrašilová předkládá jako svou 
rigorózní práci pod titulem "Česká hudba ve Francii v letech 1945-1968, ÚHV FF UK, 
Praha 2007". 
Obdobně jako ve své práci předchozí autorka těží především ze své práce v francouzských 
archívech a přináší řadu cenných zjištění. Po přehledu stavu bádání se ve 2. kapitole své práce 
věnuje tématu "Česká hudba v dobových souvislostech", kde popisuje poválečný vývoj 
kulturního i politického života v obou zemích, velmi cenná je pak 3. kapitola, kde analogicky 
jako ve své magisterské práci přináší řadu cenných tabulkových přehledů provozování české 
hudby ve francouzském prostředí. Vyvozuje z nich přiměřené do historického kontextu 
začleněné závěry, přičemž sleduje i vnitřní diferenciaci francouzského hudebního života podle 
politické orientace. 
Podobný význam má i 4. kapitola věnovaná jednak recepci české hudby ve francouzském 
tisku, jednak velmi objevnému pohledu na prezentaci české hudby ve francouzských 
poválečných médiích - rozhlasu a později televizi. I zde autorka přináší formou tabulek cenné 
a dosud v této úplnosti neznámé informace o mediální prezentaci české hudby ve sledovaném 
období 1945-1968, která se ke francouzskému posluchači dostávala ze třech zdrojů -
prostřednictvím hudebníků z Československa, prostřednictvím českých emigrantů (velkou roli 
v propagaci české symfonické hudby, především B.Martinů, v onom období sehrál např. často 
v Paříži hostující R.Kubelík) a konečně do jisté míry i prostřednictvím domácích 
francouzských hudebníků, 
Rigorózní práce Jany Dostrašilové prokázala další autorčin odborný růst a přináší velké 
množství cenných informací. Doporučuji ji proto jednoznačně k obhajobě. 
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