
Posudek vedoucího práce na magisterskou diplomovou práci , 
Marcely Novákové (UHV FF UK) 

V doplňování bílých míst poválečné historie má muzikologie za obecnou historií zřetelnou 
ztrátu a oblast liturgické hudby patří bezpochyby k těm jejím částem, které jsou nejméně 
prozkoumané. Je proto záslužné, že se několik mladých muzikologů na tuto oblast soustředilo 
a lze již zaznamenat několik seminárních i diplomových prací, které se této oblasti různým 
způsobem a na různé úrovni věnují. 
Magisterská diplomová práce Marcely Novákové "Katolická liturgická hudba v Praze 
v letech 1948-1962, ÚHV FF UK, Praha 2008" patří mezi ně. Diplomantka si omezila svůj 
úkol časovým obdobím od etablování komunistického režimu do období počátků politického 
uvolňování ze začátku 60.1et, a omezila si jej i místně, a to na oblast Prahy. První z uvedených 
omezení je historicky logické - šlo o období nejtvrdšího útlaku, likvidace církevních i 
spolkových struktur a násilné restrukturalizace života celé země; druhé omezení vyplývá pak 
z dostupnosti materiálů, přičemž zpracovat oblast menších měst je úkol, který ještě na 
hudební historiografii čeká. 
Diplomantka si rozvrhla práci do několika okruhů, přičemž se zabývá svým tématem v širším 
záběru - uvádí svou práci kapitolou o liturgickém rámci provozování chrámové hudby a jeho 
proměnách a poté se věnuje především analýze nově vznikající české katolické liturgické 
tvorby onoho období. 
Pro své analytické sondy si vybrala tři autory třech generací: Otto Alberta Tichého, Jana 
Hanuše a Petra Ebena a na rozboru jejich liturgických děl dokumentuje variabilitu české 
liturgické tvorby onoho období. Slohový přístup zmíněné trojice autorů je zákonitě poměrně 
rozmanitý, rozpětí těchto přístupů však logicky nedosahuje rozmanitosti analogické tvorby 
sousedních zemí nepodrobených totalitnímu útlaku (Rakousko, SRN), kde liturgická hudba 
neztratila kontakt s vývojem koncertní artificiální hudby Mi hmotnou podporu a kde se mohla 
rozvíjet jako prestižní součást společenského světa. 
Podstatným přínosem práce jsou závěrečné přehledy, které podchycují jak nově vzniklou 
liturgickou tvorbu poválečného období, tak i interpretační stránku zkoumaného jevu v podobě 
SOUpiSU pražských chrámových sborů, které navzdory perzekuci fungovaly v poúnorové 
Praze. 

Práce Marcely Novákové ze záslužným krokem na poli svého výzkumu a doporučuji ji 
k obhajobě. 

Praha, 14. 5.2008 
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ProfPhDr.MgA. Milan Slavický, 
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