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Oponentský posudek 
 
Bauer, Pavel. Spirituály, duchovní písně amerických černochů. Magisterská práce. Praha: 
HTF UK, 2012, 63 s.   
 
 
1. Téma, metoda a obsah 

Předložená diplomová práce se zabývá v pěti kapitolách duchovními písněmi 
amerických černochů - spirituály. Student uskutečnil historicko-kritickou analýzu, analýzu 
tematickou i hudební. Svá tvrzení dokládá průběžně citacemi z jednotlivých spirituálů a 
hudebním zápisem. 

V úvodu práce je objasněna duchovní píseň i její místo v biblickém textu - např. 
hudba k podepření Božího slova (Ž 40,147,148), ale i jako projev oslavy Hospodina (Ž 150), 
dále je představen rámec zkoumání (s. 8).  

V první kapitole  (s. 10-14) se student věnuje vzniku spirituálů v Severní Americe i 
vlivům jednotlivých církví na černošské písně (s. 11). Zdůrazňuje dále kromě zpěvných a 
rytmických melodií i vnitřní vypovídající hodnotu spirituálu (citovou, prožitkovou, 
improvizační) i nesnadné podmínky otroctví, které černošské obyvatelstvo více přimykaly 
k víře v Ježíše Krista. Dále reflektuje jejich ztotožnění se s izraelským národem trpícím 
v egyptském otroctví, ale i s „utrpení(m) Krista“. (S. 12). Ve druhé kapitole (s. 15-38) autor 
zkoumá jednotlivá témata objevující se ve spirituálech, tj. význam modlitby, osobu Ježíše 
Krista, „smrt“, příběhy z Bible, propojenost starozákonní a novozákonní tematiky, „kočár-
vlak“, „čísla“ ve spirituálu The Holy Babe (Svaté dítě), „ostatní témata“ (např. žebřík), 
starozákonní motivy (hřích Adama a Evy, řeka Jordán, Mojžíšova hůl, faraón a vyvedení 
izraelského národa z Egypta, píšící ruka na omítku zdi královského paláce za krále 
Nabúkadnesara apod.) Student téma uvede a pak jej dokládá z jednotlivých zpěvníků citací 
spirituálu v originále, vždy uvádí i český překlad. Dále zkoumá (3.kap., s. 39-41) vlivy na 
vznik spirituálů – zejména lokální (sever a jih) a církevně-denominační (katolíci, anglikáni, 
moravští čeští bratři, puritáni, metodisti). Ve čtvrté kapitole autor krátce reflektuje (s. 42-50) 
vliv spirituálů na skladatele (A. Dvořák, J. Ježek), na významné osobnosti (M. L. King), na 
nové hudební styly (jazz, gospel) aj. Všímá si také významu spirituálů pro tvůrce, pro 
evropské i americké interprety (5. kap., s. 51-53). V závěru (s. 54) student shrnuje základní 
myšlenky po stránce obsahové a též hudební význam černošských písní, práce končí 
souhrnem tématu (s. 58-59). 

 
2. Formální úprava práce 

Celkový rozsah práce je 63 stran (53 stran textu z více znaky na stranu než je 
stanovena normostrana), bylo použito celkem 63 titulů (43 pramenů, 6 hudebních zdrojů, 8 
církevních zpěvníků, 6 encyklopedií a slovníků, z toho 23 zdrojů cizojazyčných (15 
anglických, 3 německé, 3 polské, 1 italský a francouzský). Student prokázal schopnost práce 
se zahraniční literaturou. Práce obsahuje všechny předepsané část, poznámky a odkazy na 
citovanou literaturu jsou řazeny průběžně, překlepy se v ní vyskytují v povolené míře.  Po 
formální stránce práce splňuje předepsanou normu. 
 
3. Připomínky a otázky 
 1) Úvod je uvedením do tématu, tj. student v něm pojmově kriticky vymezuje 
spirituál, nejedná se však o úvod k vědecké práci jako takový. Proto není v úvodu představena 
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metoda tohoto pojednání, práce s prameny ani obsahy jednotlivých kapitol. Proč student 
vybral zrovna dané spirituály? Mohl by něco říci k metodice své práce? 

2) Po formální stránce lze vytknout to, že některé odstavce začínají přímo citátem (s. 
10, s. 15, s. 19 aj.). 
 3) Student mohl více diskutovat ve 2.  kapitole obsahový přínos jednotlivých témat i 
jejich vzájemné propojení, právě s ohledem na důležitost pro církevní praxi i vzhledem 
k doslovné práci s biblickým textem tvůrců spirituálů (s. 51). Také mohl více diskutovat 
hudební zajímavosti, kterých se dotýká v závěru („špinavé tóny“, práce s melodií a textem (s. 
56), dále mohl reflektovat tleskání a pohyby těla imitující původně zakázané nástroje z obav 
dorozumívání se černochů mezi sebou, problematiku hudebních zápisů i překladů těchto písní, 
které jsou mnohdy úpravami aj. 
 Otázky:  

1) Jaký význam vidíte v tom, že se vlivem spirituálů dostává responsoriální zpěv do 
sekularizované formy  hudby (s. 56) a jakou úlohu zde podle Vás hraje? 
 2) Jak se odlišuje novodobá forma, tj. gospel od původních černošských spirituálů 
hudebně i tematicky? 
 3) Porovnejte anglický a český text spirituálu My Lord, What a Morning (Bože, jaké 
jitro) z hlediska závěrů z Vaší magisterské práce. 

 

 
My Lord, What a Morning 

Ref: My Lord, what a morning! 
     My Lord, what a morning! 
     O my Lord, what a morning! 
     When the stars begin to fall. 
 

 

You’ll hear a sinner mourn, 
To wake the nations underground, 
Looking to my God’s right hand, 
When the stars begin to fall. 
Ref: My Lord ... 
 
You’ll hear a sinner pray, 
To wake the nations underground, 
Looking to my God’s right hand, 
When the stars begin to fall. 
Ref: My Lord ... 

You’ll hear a Christian shout, 
To wake the nations underground, 
Looking to my God’s right hand, 
When the stars begin to fall. 
Ref: My Lord ... 
 
You’ll hear a Christian sing, 
To wake the nations underground, 
Looking to my God’s right hand, 
When the stars begin to fall. 
Ref: My Lord ... 

 
4. Celkové hodnocení 

Předložená diplomová práce představuje jeden z neoblíbenějších typů duchovních 
písní a je přínosná v tom, že student svá tvrzení četně dokládá z primárních a zejména 
cizojazyčných pramenů. Z tohoto důvodu i přes zmíněné obsahové i formální připomínky 
práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat výborn ě (1). 
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