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Tématem bakalářské práce Jany Labudové je krátký výsek z dosud jen málo studovaných 

dějin opery v Bratislavě v 18. století. Ve své práci se autorka stručně nejdříve zabývá žánry 

italské opery v 18. století jako hudebně-dramatického kontextu, do kterého patří i zkoumaná 

bratislavská představení, a dále kontextem hudební a divadelní Bratislavy v 18. století. Po těchto 

úvodních kapitolách následuje výklad týkající se interpretů – tedy impresária Girolama Bonna a 

členů jeho operní společnosti. Poslední a nejdelší část pojednává o libretech k vybraným 

představením, kde se Jana Labudová zamýšlí nad obsahem a strukturou libret a možnými autory 

hudby.

Úvodní výkladové části bakalářské práce splňují svůj účel, kterým bylo vytvořit potřebný 

hudebně-historický rámec, ale také – studiem problematiky – umožnit autorce lépe nahlížet a 

interpretovat zkoumané prameny. Největší pozornost je věnována opeře seria a postavě Pietra 

Metastasia, jehož díla ve zkoumaném období v Bratislavě dominovala. Nová zjištění nabízí 

čtvrtá kapitola věnovaná interpretům, kde se autorce podařilo identifikovat většinu zpěváků, 

nastínit vývoj jejich kariér a tím také opravit a doplnit jejich biografie. Odborná literatura totiž 

většinou bratislavské působení těchto zpěváků (ale tím i další souvislosti) zcela ignorovala. 

Jádro práce Jany Labudové spočívá v pečlivé analýze trojice libret, která tvořila také 

východisko jejího zkoumání. Jsou to Il Ciro riconosciuto, Ipermestra a Don Calandrano. Toto 

vymezení má vnější i vnitřní příčiny – v prvé řadě se jedná o trojici libret uložených v knihovně 

Národního muzea, která sice nejsou unikátní, avšak dosud nebyla v odborné literatuře pojednána. 

Vnějším důvodem byl potom fakt, že výzkum kompletní sady příslušných bratislavských libret 

(tak jak je dnes evidujeme) by – nehledě na nepřístupnost některých dalších exemplářů z důvodu 

rekonstrukce Národního muzea – vyžadoval také studium v Bratislavě a Budapešti, což by 

nebylo adekvátní účelům bakalářské práce. I přes tato omezení se však autorce podařilo pečlivou 

analýzou přinést několik významných zjištění: vyvrácení starší literaturou tradovaných autorství 

hudby, poukázání na význam J. A. Hasseho, tradování metastasiových textů s malým počtem 

zásahů, stejně jako poznatky o scénickém vybavení divadla. Autorka rovněž poukazuje na 

celoevropské souvislosti, do kterých působení G. Bonna vstupuje, včetně provázanosti s jeho 

následným působením u knížete Esterházyho anebo jeho kontakty s Prahou.

K přednostem práce patří rovněž čtivý jazyk a efektivní strukturování výkladu, včetně 

vhodného zařazení několika tabulek při srovnávání variant textů. Spíše pro zpestření mohly být 

zařazeny také alespoň orientační reprodukce titulních stran zkoumaných libret. Jako menší 

nedostatek práce potom lze uvést poněkud skicovité načrtnutí problematiky opery buffa v úvodní 

části (s. 12-13), které nepochybně souvisí s celkově nevelkým rozsahem prostudované literatury 

k problematice dobové opery. Sama autorka si potom uvědomuje i limity práce, které vyplývají 

z výběru materiálu a šíře jeho zpracování. Téma nabízí ještě hlubší a komplexnější zpracování a 

autorka správně poukazuje, jakým směrem by se měl další výzkum ubírat.

V celkovém hodnocení je třeba konstatovat, že Jana Labudová prokázala schopnost práce 

s odbornou literaturou i prameny, analýzy a interpretace odpovídající nárokům bakalářské práce. 

Její práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.




