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Autorka si zvolila ke své bakalářské práci atraktivní téma. Rozčlenila ji (po úvodu a přehledu 

pramenů a literatury) na následující, vnitřně dále členěné, kapitoly: Hudební život v Praze na 

sklonku 18. století, Wolf gang Amadeus Mozart a jeho pražské pobyty (dva pobyty v roce 

1787, 1789, 1791), Ludwig van Beethoven ajeho pražské pobyty (1796, 1798, 1811 a 1812). 

Práci ukončuje závěr a soupis pramenů a literatury. 

Práce Manuely Hrajnohové napsala vlastně kapitolu z pražského hudebního života 

sledované doby, nejen s ohledem na oba i v názvu zmíněné protagonisty. V nutných 

konturách také nastínila životní osudy obou hudebních velikánů. Mozart a Praha: to je spojení 

opředené až legendami, autorka ovšem připornněla nejen tyto, v obecném povědomí nadále 

přetrvávající skutečnosti, ale i další, např. to, že F. S. Němeček v Praze vychovával dva 

Mozartovy syny. V textu i poznámkovém aparátu autorka představila i řadu dalších 

významných osobností, které ovlivňovaly pražský hudební život. Upozornila na jeho důležilé 

aspekty (chrámová hudba, koncertní život včetně koncertních cest, osudy "zázračných" dětí, 

mecenášství, výuka hudby - domácí, ale i institucionální, dobová divadelní představení, 

domácí hudební muzicírování atd.). I v tomto ohledu tedy práce Manuely Hrajnohové oceňl1ji, 

představila Prahu jako součást vyspělé kulturní Evropy, která byla schopná přijmout moderní 

hudební směry a uvádět je za velké a poučené pozornosti širokého publika. Ze srovnání toho, 

jak (odlišně) Praha přijala Mozarta a Beethovena, jednoznačně vyplývá, jak významným 

kritériem při recepci uměleckého dílaje nejen charakter díla, ale i osobnostní rysy jeho 

tvůrce. Porovnání pobytů, časově (kromě posledních Beethovenových pobytů) velmi 

blízkých, těchto dvou velikánů v Praze pak také ukazuje na zásadní vliv politické situace na 

hudební (obecně pak kulturní) život. Vlivem Velké francouzské revoluce a napoleonských 

válek se do noviny dostávaly stále častěji zprávy související s vojenskými taženími a méně 

často a méně podrobněji informace o tom, co ajak se hraje v koncertních síních. 



Autorka zpracovala svou bakalářskou práci na základě starší i novější domácí i 

zahraniční odborné literatury, dobového tisku (zajímavé je, že v novinách hudební život tvořil 

součást rubriky Literatura a věda) a vydaných pramenů. Z těchto pramenů autorka také hojně 

cituje, resp. překládá. Literatury k tématu je obrovské množství, není tedy divu, že k některým 

pracím již autorka podrobněji nepřihlédla. Svůj zájem o zpracovávané téma ovšem 

dokumentovala, protože se jednalo o mezioborovou práci, i konzultacemi s odborníky 

z muzikologických pracovišť. 

Práce Manuely Hrajnohové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

Na den sv. Rufa, 26. srpna 2010 
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