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Přínos bakalářské práce Jany Labudové „Operné predstavenia v Bratislave roku 1760“ spočívá ve 
zpracování dosud opominutých libret, která obohacují téma dějin opery v dané lokalitě. Zcela podle 
pravidel obsahuje práce jak obecné kapitoly uvádějící čtenáře do problematiky, tak i oddíly vykazující 
samostatný výzkum a úsudek. Je přehledně uspořádaná, po grafické a formální stránce vyspělá. 
Popisy a analýzy dochovaných libret včetně srovnání rozdílů s jinými exempláři mají vyšší úroveň než 
úvodní kompilační kapitoly a dokládají počáteční tvrzení, že kočovné operní společnosti uváděly a 
upravovaly repertoár podle svých možností. Autorka v závěrečných kapitolách potvrzuje, že změny a 
rozdíly v libretech dokazují proměnlivost struktury oper v závislosti na nastudování a pěveckém složení 
ansámblu.
Důkazem autorčiny snahy o osobní přínos dané tematice je především pokus o určení autorství hudby 
k operám Ipermestra a Don Calandrano. Její dobře vyargumentované hypotézy by bylo nutné podložit 
hlubším srovnáním hudební struktury bratislavských oper a kompozičního stylu navrhovaných skladatelů. 
Partitury však k dispozici nejsou.
Následující poznámky a výtky by možná mohly působit příliš početně, než aby byla práce hodnocena 
kladně, ale není tomu tak. Jedná se vesměs o drobnosti, které uvádím pouze pro opravu či zamyšlení před 
případným dalším a hlubším zpracováním tématu, jehož nutnost autorka přiznává v závěru práce.
První upozornění se týká životopisu Anny Bon. V charakteristice benátské instituce Ospedale della pietà 
neodpovídá skutečnosti autorčina formulace „ty nejtalentovanější (dívky) se stávaly členkami
Ospedalského (sic!) sboru a orchestru“ (s. 23). Ve skutečnosti byla děvčata rozdělena na „figlie di 
comun“ – těm bylo poskytnuto všeobecné vzdělání – a „figlie di coro“, tedy sboristky, které se učily i na 
hudební nástroje, a ty všechny pak byly zapojené do hudebních aktivit. Autorčina věta vzbuzuje dojem 
větší exkluzivity výběru členek hudebních těles.
Na stranách 17–18 autorka zmiňuje bratislavskou návštěvu operní společnosti Pietra Mingottiho. 
V seznamu literatury by v této souvislosti měla být uvedena diplomová práce Radmily Bačvarové-
Schweitzer The Mingotti Opera Company in Brno, Graz, Prague and Copenhagen, obhájené v Ústavu 
hudební vědy FF UK v Praze v roce 1994. Navzdory jiným lokacím, jimiž se Bačvarová-Schweitzer 
zabývala, by jistě autorce této práce nabídla cenné souvislosti.
Přestože zpěvák Pasquale Bondini zřejmě Bonovi v Bratislavě pouze vypomáhal a jeho nesporný význam 
pro pražskou operní scénu s bratislavským pobytem nesouvisí, bylo by jistě na místě zpracovat jeho 
životopis z více zdrojů než pouze jednoho slovníkového hesla.
Na straně 29 chybí informace o uložení libreta k opeře Leucippo, kterou Bonova společnost uvedla 
v Bratislavě v roce 1759. Ostatní tituly již mají své signatury. V charakteristice postav opery Il Ciro 
riconosciuto zase autorka uvádí, že Cambise je manželem i otcem Mandan, což jistě není. Jeho ženou je 
Mandan, synem Ciro.
Pomineme-li překlepy, kterých se v takovémto typu práce nevyvaruje nikdo, jsou tu i rozdílně uvedená 
jména, u nichž by byla kontrola jednotného psaní na místě. Konkrétně: Bustelli X Bustellini (s. 25), 
Bonnova X Bonova společnost (s. 45), Girolamo Bon X Girolámo Bon (s. 49).
V závěrečném shrnutí autorka vyzdvihuje přínos práce také v biografiích umělců, „o nichž se v základní 
odborné literatuře nedočteme.“ Životopisy však zpracovává z dosti základní literatury, jako jsou práce 
Sartoriho a Wiela pro dějiny italské opery tohoto období a Starší divadlo v českých zemích do konce 18. 
století pro české operní dějiny. O „základnosti“ The New Grove Dictionary snad není pochyb. 
Navzdory předchozím výtkám, které se v kontextu celé práce týkají marginalit a jejichž oprava či 
vyvrácení nebude stát autorku velkou námahu, je nutné konstatovat, že bakalářská práce Jany Labudové 
zcela odpovídá základním požadavkům kladeným na tento typ textu. 
Je tedy naprosto na místě doporučit ji k obhajobě. 




