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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

 

Diplomantka si zvolila velmi lákavé, ale také náročné a zejména nevděčné téma, neboť 

vynaložené pracovní úsilí nemusí být vždy úměrné získaným poznatkům, o jisté předpojatosti 

naší muzikologické obce vůči tomuto typu bádání ani nemluvě. O to více je třeba ocenit 

Natálčinu odvahu, s jakou se do zadaného úkolu pustila. 

 Téma bylo dobrou příležitostí k rekapitulaci poznatků o pražských písařských dílnách, 

při jejichž výzkumu se muzikologové vydatně spoléhají na „servis“ poskytovaný historiky 

umění. Díky úvodní kapitole práce tak máme nejen aktuální přehled o stavu bádání, ale také o 

celkové písařské produkci. Je ovšem potřeba zdůraznit, že poměrně masivní porce odborné 

literatury věnuje pozornost pouze výrobě chorálních knih, přičemž produkci polyfonních 

sborníků zcela pomíjí. A právě v tomto bodě začíná hlavní přínos předkládané diplomové 

práce. Z heterogenní skupiny dochovaných pramenů vícehlasé hudby si totiž vybrala úzký 

výsek čtyř pramenů (jednoho chorbuchu, dvou hlasových knih a jednoho zlomku), které 

nesou společné písařské znaky. Prameny nejprve pečlivě popisuje, poté na základě rozboru 

latinských předmluv zkoumá pozadí jejich vzniku včetně role donátorů a následně je 

podrobuje – se znalostí a pod vlivem obdobných výzkumů v zahraničí – detailnímu srovnání. 

Výsledky, které tato komparace přináší, jsou také zásadním příspěvkem k problematice 

paleografie pramenů pozdně renesanční polyfonie dochovaných na našem území. 

 Závěrem si dovolím návrat k úvodnímu tvrzení, proč považuji práci tohoto typu za 

nevděčnou. Na první pohled se totiž předkládaný text může zdát nevelký rozsahem. Ovšem 

jen ten, kdo podobný výzkum někdy sám podnikl, dobře ví, že se za ním skrývá množství 

namáhavé a v textu „neviditelné“ práce. Druhým úskalím, na nějž Natálie Krátká naráží, je 

nedostatečně zpracovaná základna pramenů pocházejících z okruhu rudolfínského dvora, bez 

níž nelze otázku totožnosti písaře definitivně a pádně zodpovědět (prakticky jediným 

relevantním příspěvkem, o nějž se lze opřít, je článek Lilian P. Pruett). Zde bych jako vedoucí 

přivítal, kdyby se diplomantka pustila do takového dobrodružství na vlastní pěst, ovšem při 

vědomí jejího paralelního studia na konzervatoři i pracovního vytížení v zaměstnání – nehledě 

na výše zmíněné objektivní důvody – zůstalo jen u mého zbožného (a proto ani nahlas 

nevysloveného) přání. Jistým zadostiučiněním je fakt, že výsledky práce budou vtěleny do 

několika publikačních výstupů a budou tak moci podnítit další diskusi v širším odborném 

fóru. 

 Práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 
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