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Magisterská diplomová práce Lenky Králové je rozdělena do dvou samostatných částí. 
V první z nich, kterou považuji za zdařilejší, se autorka zabývá historií rozhlasového vysílání 
v Československu a programovou strukturou hudebniho vysílání českého Radiojournalu ve 
30. letech minulého století. Ve druhé části se zamýšlí nad fenoménem a problematikou 
původní rozhlasové hudební (operní) tvorby tohoto období a soustřeďuje se v této souvislosti 
na díla Bohuslava Martinů, především na jeho rozhlasovou operu Veselohra na mostě na text 
V. K. Klicpery z roku 1935. 

Nejprve bych ráda vyzvedla a ocenila přednosti předložené práce. V první části se 
autorka po zmapování a vyhodnocení dochovaných pramenů správně rozhodla pro to, že 
nebude pojednávat hudební vysílání Radiojournalu v jeho celé šíři, ale zaměří se pouze na 
oblast vážné hudby, a pro to, že se nebude snažit ani v této oblasti o úplný výčet a statistiku 
odvysílaných titulů a pořadů, ale bude si podrobně všímat pouze význačných a profilujících 
programů, neboli na jedné straně pravidelných studiových koncertů rozhlasového orchestru a 
různých komorních souborů či sólistů a na druhé straně přímých přenosů z veřejných 
koncertů a operních představení. Zároveň se rozhodla, že bude podrobně zkoumat a 
dokumentovat období od roku 1929 - kdy byl do funkce dirigenta pražského rozhlasového 
orchestru a poté šéfa hudebního odboru Radiojournalu jmenován skladatel Otakar Jeremiáš -
a že se nesoustředí pouze na vysílání pražské, ale bude sledovat i ostatní rozhlasové stanice 
v tehdejší Československé republice. Informace a poznatky, které diplomantka v této části 
práce nashromáždila a předložila, jsou pozoruhodné - byť přinejmenším zčásti očekávané - a 
mluví samy za sebe. Ukazují názorně tehdejší zaměření a repertoárovou strukturu "vážného" 
hudebního vysílání: soustavnou péči o odkaz "klasiků" české národní hudby - ať již 
zesnulých jako byli Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák, anebo tehdy dosud žijících 
skladatelů jako Josef Suk, Vítězslav Novák, Otakar Ostrčil nebo Josef Bohuslav Foerster -, 
nezastupitelnou roli při propagaci soudobé české i evropské hudby, stejně tak jako nemalý 
podíl na zpřístupňování památek staré hudby do roku 1800. (Na pozadí dosavadního stavu 
bádání, reflektujícího převážně sepětí meziválečného rozhlasového vysílání s tehdejší 
avantgardní hudební produkcí, je z mého pohledu novým a překvapujícím zjištěním hlavně 
ona propagace historické hudby.) Poukazují rovněž na formující vliv osobností jako byli 
Otakar Jeremiáš, Karel Boleslav Jirák, Miloslav Kabeláč nebo Vladimír Helfert. (Zatímco o 
působení O. Jeremiáše, K. B. Jiráka i M. Kabeláče se díky předchozímu bádání již leccos 
vědělo, nebyly dosud - pokud je mi známo - rozhlasové aktivity V. Helferta a jeho 
brněnských spolupracovníků a žáků v domácí muzikologické literatuře dostatečně 
reflektovány ani doceněny.) Hlavním přínosem druhé části práce je pramenný objev dosud 
neznámého autografu skladatele Bohuslava Martinů, obsahujícího pravděpodobnou 1. verzi 
předehry k jeho opeře Hlas lesa. 

Připomínky, náměty a výhrady se týkají převážně druhé části práce, která dle mého 
soudu v mnohém "nedotažená" a nehotová, a vedle toho také některých formálních a 
jazykových nedostatků celé práce. Chybí důkladnější reflexe a důkladnější kritika literatury, 
kterou autorka cituje v úvodu druhé části (Adorno, Benjamin, Manifest poetismu ad., s. 
41nn.). Můžeme například beze zbytku přijmout a opakovat tvrzení, že absence optického 
(vizuálního) vjemu při rozhlasovém vysílání vedla posluchače k tomu, že se tím více 



koncentrovali na akustickou stránku hudební produkce, neboli na "hudbu samu"? Anebo tomu 
bylo spíše tak, že už tehdy ve 30. letech vnímali hudbu v rozhlase převážně jako pouhou 
zvukovou kulisu? (Právě na tento fenomén a toto nebezpečí upozorňovali tehdejší kritici 
masových médií Adomo a Benjamin.) Postrádám rovněž zdůvodnění, proč si autorka vybrala 
pro analýzu rozhlasových specifik tvorby Bohuslava Martinů právě operu Veselohra na 
mostě, zatímco operu Hlas lesa po této stránce ni~ak blíže nerozebírá a nekomentuje. 
Rudimentární pokus o celkovou charakteristik~ hudebně dramatické tvorby Bohuslava ' 
Martinů (s. 65-66) je hodně neobratný a povrchní, a přitom vlastně na tomto místě zbytečný. 

K drobnějším formálním nedostatkům patří kromě jiného způsob psaní poznámkového 
aparátu a citace. Čísla poznámek v hlavním textu píšeme obvykle za interpunkční znaménka 
(čárku, tečku, pomlčku atp.). V podčarových poznámkách je obvyklé dělat na konci tečku. 
Citace studie Th. W. Adoma (O fetišovém charakteru hudby ... , s. 41) uvádí v hlavním textu 
datum publikace v němčině, avšak v podčarové poznámce i v soupisu použité literatury je 
zmiňován pouze český překlad. Celková jazyková a stylistická úroveň práce je solidní a 
převážně uspokojivá. Tím více překvapuje, že se v textu na několika místech (např. s. 5, 6, 7, 
51,58 aj.) objevují obraty a formulace, které jsou jazykově a syntakticky nesprávné a věcně 
nesrozumitelné. 

Přes uvedené kritické poznámky se domnívám, že práce Lenky Králové splňuje 
nároky, kladené obvykle na magisterskou práci diplomní, a doporučuji ji proto k obhajobě. 
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