
Petra Hlávková: Mišpacha: příběh jednoho sboru 
 
Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Petra Hlávková se ve své bakalářské práci zabývá především hudebním souborem Mišpacha, 
který je zejména v posledních letech nahlížen jako nejvýznamnější reprezentant židovské 
hudby u nás. Přes toto výlučné místo mu zatím nebyla věnována žádná vědecká (a také velmi 
spoře mediální) pozornost. 
 
Rozvržení bakalářské práce je logické: po úvodu (s.3 – 6), v němž autorka zdůvodňuje výběr 
tématu, formuluje hlavní otázky a popisuje pracovní metody, se pokouší nastínit kontext, do 
nějž chce soubor zasadit. Vzhledem k tomu, že Mišpacha zpívá židovské lidové písně, věnuje 
2. kapitolu (s.7 – 20) lidové hudbě Židů různých oblastí, a to jak hudbě vokální, tak i 
specifickému instrumentálnímu stylu klezmer, k němuž se potom vztahuje 5.kapitola práce. 
Stručná 3. kapitola (s.21 – 22) má uvést do společenské situace, v níž Mišpacha vznikla. 
 Vlastní přínos práce je v kapitolách 4. – 6. V nich na základě studia pramenů 
(především kroniky Mišpachy) a terénní práce (nezúčastněné pozorování, polostrukturované 
rozhovory…) rekonstruuje historii Mišpachy (4.kap., s.23 – 47) a přidruženého 
instrumentálního souboru Klezmerim (5.kap., s. 48 – 61). Poznatky, získané z pramenů a 
rozhovorů, specielně poznatky, týkající se klíčového zlomu v historii obou soborů, ještě 
ověřuje zjištěními hudební analýzy (6.kap., s. 62 – 65). 
 V závěru  (7. kap., s. 66 – 68) znovu shrnuje odpovědi, položené v úvodu. 
Práce je doplněna jednak literaturou, a dále obsáhlými přílohami (s. 69 – 139): přepisy 
rozhovorů, notovými transkripcemi, fotografiemi i zvukovými ukázkami. 
 
Petra Hlávková u mne absolvovala všechny předměty certifikovaného programu. Předměty 
pilně navštěvovala a zadané úkoly podle svých možností solidně plnila. Podobně solidní měla 
i přístup k bakalářské práci: nejen že se účastnila pravidelně diplomního semináře, ale také 
neúnavně (a posléze obvykle úspěšně) sháněla  jak lidi (všichni z terénní práce víme, jak je to 
často obtížné), tak prameny (včetně rukopisných – doma držených – kronik apod.). 
 Petra ovšem není ani oslnivý myslitel, ani brilantní formulátor. Tím trpí zejména 2. a 
3.kapitola, kde bylo potřeba nesmírné množství materiálu vstřebat a adekvátně podat. Na tom 
by zřejmě ztroskotali mnohem větší duchové. 
 Jsem přesvědčená, že smyslem bakalářské práce je jednak prokázat ovládnutí 
základů vědeckého postupu (výběr vhodného tématu, přiměřené metody a její patřičné 
uplatnění), jednak přinesení nového poznatku. K tomuto cíli se práce o souboru Mišpacha 
přiblížila, a to v rámci Petřiných možností poměrně velmi dobře. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji jí 30 - 32 bodů. 
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