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   Předložená práce obsahuje 60 stran textu s notovými ukázkami a uvádí 39 pramenů a 
literatury (z toho 21 zahraniční), 4 vydání Biblí, 6 hudebních zdrojů, 8 zpěvníků a 6 
encyklopedií a slovníků. Rozdělena je do 5 kapitol:
   V první kapitole autor uvádí dobové a regionální zařazení vzniku spirituálů, dějinné a 
sociální pozadí a správně neopomíjí zdůraznit důležitý fakt, kterým je mentalita černochů v 
otrockých podmínkách, protože toto vše dohromady dává spirituálům jejich jedinečnou 
podobu po stránce hudební a textové (a samozřejmě následně pak také interpretační).
   Kapitola druhá je věnována tématům, která se nejčastěji v textech objevují.To autor 
demonstruje na vybraných textech, které opatřuje českým překladem. Nechybí zde ani notové 
ukázky a je-li třeba, uvede, jak určitá místa Písma a nebo i pouhé pojmy mohli černí otroci ze 
své pozice chápat a nahlížet.
   Kapitola třetí („ Vlivy na vznik spirituálů“) uvádí a zdůvodňuje, v kterých konfesích a proč 
spirituály mohly (nebo naopak nemohly) vznikat.
   Kapitola čtvrtá je věnována ohlasům spirituálů, to je, např. které autory hudby ovlivnily (A. 
Dvořák, J. Ježek), nebo fakt, že se dostaly do zpěvníků některých církví, kde jsou užívány 
dodnes.
   V kapitole pět se píše o významu spirituálů, především tedy pro tehdejší černé otroky, ale 
také ve století 20., kdy pronikají z plantáží a chrámů do koncertních síní, divadel, do filmu a 
do rozhlasu a stávají se součástí kultury USA.
Autor také výstižně vyzdvihuje jednu velice zajímavou skutečnost, že spirituály neobsahují 
nenávist vůči bělochům nebo bohatým.I v tom tkví jejich význam.

Co lze vytknout?
Jsou to některé pravopisné chyby a překlepy, na str. 29 nesouhlasí číslice uvedená u citátu s 
číslicí použité literatury.

Závěrečné shrnutí:
   Z práce je patrné, autor je aktivním celoživotním interpretem tohoto žánru, tedy ví, o čem 
píše a vybrané téma zdařile zpracoval. Proto doporučuji práci k přijetí a navrhuji ohodnotit  
známkou – výborně.
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