Jaroslava Havlícková: Hudební tradice Lanškrounska
Posudek vedoucího diplomové práce

Diplomová práce Jaroslavy Havlíckové je obsahove velmi bohatá a presahuje rozsah obvyklý u tohoto
typu graduacních prací. Jako téma si autorka zvolila hudební tradice Lanškrounska, oblasti ležící na
pomezí východních Cech a severní Moravy, v minulosti patrící do tzv. Sudet s prevahou nemeckého
obyvatelstva. Její prístup ke zpracovanému tématu je velkorysý. Dríve než se dostane kjádru práce,
zabývá se podrobne historií Lanškrouna a prilehlých obcí, všímá si prumyslu a školství, pripomíná
nejvýznamnejší památky mesta a okolí, hlavne sakrální stavby, i nejvýznamnejší osobnosti, které se
zde narodily nebo zde pusobily. Vlastní témaje rozdeleno do peti kapitol á zabývá se postupne
dochovanými hudebními rukopisy, lidovou hudbou, historií i soucasností hudebního života. Zvláštní
pozornost je venována varhanám a varhanárství, záverecná kapitolaje pak monografií Jindricha
Pravecka, kterého autorka prezentuje jako nejvýraznejší hudební osobnost Lanškrounska. Soucástí
práce jsou i obsáhlé fotografické a multimediální prílohy.
Z pozice vedoucího práce konstatuji, že autorka pristupovala ke splnení diplomového úkolu velmi
peclive a svedomite, musela nutne vyvinout znacnou iniciativu pri obstarání všech potrebných
materiálu, jej í práce byla jiste casove velmi nárocná.
Je proto škoda, že nevenovala, bohužel, vetší pozornost záverecné korekture a neodstranila radu
chyb a nepresností, které vznikly z cásti stylistickou neobratností autorky, zcásti neupevneností
gramatického úzu, zcásti i automatickými opravami systému Word. Uvádím nekteré príklady:
I) Vecné
- "Archiv venkovského okresu Lanškroun, v období let 1938 - 1945 spadajícího do obvodu
vládního prezidenta Opava v ríšské župe Sudety, vyhorel." (Úvod)
- "Zájmových útvaru je ctyricet pet a navštevuje je v prumeru šest set padesát clenu." (37) Každý
z nich?
- Na hrbitove kolem kostela se nacházejí náhrobní, prevážne pískovcové desky z let 1812-1858,
které jsou zdobené rokajovými, empírovými a biedermeierovskými prvky. (42)
- Kostel na Mariánské hore u Horní Cermné je opravdu evangelický? (16)
- "Pred vstupem je usazen pomník významnému lanškrounskému rodákovi J. M. Marku" (46)
Nemá to být již zminovaný Marci?
- "orchestr, který dosáhl svého rozkvetu nacvicením koncertu od R. Wágnera" (62)
- "zúcastnovali se festivalu dechových hudeb v Kmochove Kolíne" (66)
- "vynikajícími skladateli, z nichžje možné uvést Evžena Zámecníka, Miloše Machela ... " (120)
- "Strucné shrnutí umelecké dráhy Jindricha Pravecka, doba pusobení, význam pro region ajeho
dráhu' (127)
2) Jazykové
- Velká písmena - Moravská osada Janoušov, 12), folklor východních cech (59), Ústrední hudba
ceskoslovenské lidové armády (111)
- Interpunkce, napr. pred než a jako. Jaké platí pravidlo?
3) Preklepy a automatické opravy
- napr. Jakubovic vždy opraveno na Jakubovi.
- Rudolfce místo Rudoltice. (153)
- Spousta až neuveritelných preklepu je v kapitole Varhanárský rod Hanischu. (95)
Z formálního hlediska mám ješte pripomínku k castým odkazum pod carou. Jsou nadbytecné,
pokud se opakovane týkají téže práce a mení se pouze udání strany. V tom prípade stací uvést zdroj
jen jednou v úvodu kapitoly.
Záver: Po obsahové stránce považuji práci za velmi hodnotnou a prínosnou, vzhledem k vetšímu
množství chyb navrhuji hodnocení známkou velmi dobre.
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