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Předmětem diplomové práce Ivany Portlové je raný cyklus 18 písní Antonína Dvořáka 

na texty Gustava Pflegera-Moravského z roku 1865. Podle původního zadání měla tato práce 

navázat na aktuální stav bádání o tomto Dvořákově díle resp. o Dvořákově písňové tvorbě, a 

zároveň také na autorčinu předchozí seminární práci věnovanou skladatelovým Čtyřem písním 

op. 2. Porovnání nejstarší verze z roku 1865 s oběma pozdějšími písňovými přepracováními 

vybraných čísel cyklu měla doložit skladatelův tvůrčích vývoj v oboru sólové vokální lyriky a 

ukázat proměny (či prohlubovánD jeho přístupu ke zhudebňování českých básnických textů. 

Součástí resp. přílohou práce měl být také podrobný popis pramenů, zpracovaný podle 

modelu užívaného redakčním centrem Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. 

Skutečnost je ovšem taková, že předložená práce obsahuje nástin stavu bádání o 

Dvořákově písňové tvorbě a písňovém cyklu Cypřiše, stručný kompilativní přehled o vývoji 

domácí a evropské (německé) písňové tvorby v 19. století a poté pokusy o analýzu 

Pflegerových básnických předloh a Dvořákových zhudebnění z roku 1865. Přehled stavu 

bádání není úplný. Chybí v něm některé důležité práce z poslední doby, zejména příspěvky 

publikované ve sborníku Rethinking Dvořák. Views from Five Countries (Oxford 1996, ed. 

David R. Beveridge) nebo nedávné diplomové práce věnované Dvořákově vokální tvorbě, 

které vznikly na půdě Ústavu hudební vědy UK FF v Praze. Stejně tak výsledky, ke kterým již 

dříve dospěla sama autorka ve výše zmíněné seminární práci, jsou v předloženém textu z 

nepochopitelných důvodů prakticky úplně zapomenuty a ponechány stranou. Oba analytické 

oddíly předložené diplomové práce, pojednávající textovou a hudební složku Dvořákových 

raných písní, se tak omezují na elementární a místy pouze fragmentární popisy veršové a 

hudební formy (veršové metrum a rým; vnější hudební forma a harmonický průběh), 

doplněné o stručné poznámky k obsahu a charakteristice jednotlivých zhudebněných básní. 

Musím tedy s lítostí konstatovat, že odevzdaný text nesplnil původní očekávání a ve 

své nynější podobě nevyhovuje zcela nárokům, které Ústav hudební vědy UK FF klade 

obvykle na magisterskou práci diplomní. Přesto však se přikláním k tomu, aby autorka dostala 

možnost předstoupit před státní zkušební komisi a pokusila se svou diplomní práci obhájit. 
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