Jaroslava Havlícková: Hudební tradice Lanškrounska
Oponentský posudek
Jaroslava Havlícková ve své diplomové práci približuje historii a soucasnost hudebniho
života na Lanškrounsku. K tomuto kraji má velmi blízký vztah a jako aktivni hudebnice je s jeho
soucasným hudebnim životem dobre obeznámena. V Úvodu si stanoví cíl, kterým je shromáždení
informací o hudeb nim vývoji v rámci daného regionu a charakteristika jeho soucasného hudebního
života. Diplomová práce je prehledne strukturována, smeruje od obecne historického popisu
Lanškrouna a okolí k výkladu o jeho hudebni minulosti i prítomnosti. Zvláštni kapitola je venována
dvema unikátním rukopisum (Evangeliári Jana z Opavy a ceskobratrskému kancionálu) a lidovým
písnim národnostne smíšené oblasti Hrebecska. Práce má bohatou prílohovou cást a je doplnena
multimediálnim DVD a CD.
Autorka pojímá téma velmi široce - podrobne informuje o jednotlivých oblastech života na
Lanškrounsku (prumysl, školství, historické památky, významné osobnosti), krome charakteristiky
hudebnich tradic regionu venuje ješte samostatné kapitoly varhanám v královéhradecké diecézi a
Jindrichu Praveckovi jako nejvýznamnejší hudebni osobnosti. Celá práce je velmi rozsáhlá (130
stran bez priloh), pritom výklad o hudebnich tradicích zacíná v podstate až od strany 55.
Diplomantce se podarilo shromáždit velké množství informací a zajímavostí. Autorka by
však mela zvážit, zda se všechny prekládané údaje vztahují k danému tématu. Nekteré pasáže prvni
kapitoly se jeví jako zbytecne podrobné (pojednáni o prumyslu mesta Lanškrouna na s. 34-35,
vysvetlováni rozdílu mezi církví katolickou a evangelickou na s. 44, popisy partnerských mest
mesta Lanškrouna v poznámkách na s. 39-40). Nekteré informace se opakují (stejné údaje o Aloisi
Schubertovi a jeho synovi v textu na s. 63 a v poznámce

C.

98 na téže strane). Ctvrtá kapitola, která

je vzhledem k zamereni celé práce velice podstatná, protože se venuje soucasnému hudebnimu deni
v regionu, prehledne a dosti strucne informuje o cinnosti nekolika nejduležitejších hudebnich
souboru. Mohla by autorka pri obhajobe tuto cást doplnit a celkove zhodnotit hudebni soucasnost
Lanškrounska?
V diplomové práci se nacházejí drobné chyby v interpunkci i menší stylistické nedostatky.
Castá zmena slovesného casu v rámci jednoho odstavce (napr. s. 56), nevhodný slovosled (s. 64 - 2.
r. zdola), chybné užíváni privlastnovacích zájmen (s. 61 nahore), casté preklepy (napr. v oddíle 6.2),
neobratné formulace (napr. na s. 62 - 4. rádek zdola) jsou na úkor srozumitelnosti textu.
I pres uvedené výhrady ocenuji, že se diplomantce podarilo shromáždit hodne informací a
faktu, a ukázat tak bohatou hudební tradici celého regionu.
Predloženou diplomovou práci doporucuji k prijetí a hodnotím ji známko]J: velmi dobre.
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