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Předložená práce se znovu vrací k tématu, které již bylo zčásti zpracováno v starší 
dvořákovské literatuře, jmenovitě v standardních dvořákovských biografiích počínaje 
Otakarem Šourkem a v studiích Milana Kuny z 80. let minulého století, a přináší k němu další 
nové pramenné poznatky. S výjimkou úvodní životopisné kapitoly (kap. 1), věnované Marii 
Červinkové-Riegrové a její rodině, je prakticky výhradně založena na autorčině původním 
studiu pramenných materiálů, k nimž patří v prvé řadě rukopisné Zápisky Marie Červinkové a 
její korespondence, uložené v Archivu Národního muzea, jakož i notové a písemné prameny, 
uložené v Ústředním archivu Národního divadla v Praze. Od druhé kapitoly postupuje autorka 
ve svém výkladu přísně chronologicky a sleduje postupně počátky vzájemné spolupráce 
Marie Červinkové a Antonína Dvořáka (jež se týkaly práce na velké historické opeře Dimitrij) 
a poté poměrně dlouhý a komplikovaný vývoj libreta komické opery Jakobín a její 
kompozice. 

Podstatnou část objemné práce Hany Dohnálkové představují kritické přepisy několika 
rukopisných verzí libreta Marie Červinkové k 1. jednání opery Jakobín a jejich výklad, jež 
jsou podány v kap. 3. Za doplňující, avšak neméně významné a informačně bohaté části 
předložené práce lze pak považovat zbývající kapitoly. Kap. 4 se týká zejména dalšího vývoje 
a úprav Dvořákova zhudebnění po předčasné smrti Marie Červinkové v lednu roku 1895. 
Kromě jiného obsahuje též informaci o významných zásazích, jež provedl tehdejší šéf opery 
Národního divadla Karel Kovařovic v souvislosti s přípravou obnoveného nastudování opery 
v roce 1909. V této kapitole postrádám jedině explicitní informaci, s jakou partiturou 
Jakobína Kovařovic pracoval či mohl pracovat – pakliže to dle autorčina zjištění prokazatelně 
nebyla rukopisná provozovací partitura, uložená dnes v Ústředním archivu Národního divadla 
– respektive, zda se autorka domnívá, že je dnes třeba tuto „hypotetickou“ Kovařovicovu 
partituru považovat za nezvěstnou či ztracenou. – Poslední (5.) doplňující kapitola pak přináší 
přehled inscenací Dvořákova Jakobína na scéně pražského Národního divadla do roku 2000 a 
soupis notových i nenotových materiálů k této opeře, uložených dnes v Ústředním archivu 
této instituce. 

Celkově vzato, k předložené práci Hany Dohnálkové nemám žádné závažnější kritické 
připomínky nebo výhrady. Naopak vysoce oceňuji její poctivě provedený pramenný výzkum i 
její pečlivě provedený kritický přepis rukopisných pramenných materiálů. Domnívám se, že 
je to práce, která plně vyhovuje nárokům, kladeným na magisterské diplomové práce, a že 
může být proto plně doporučena k obhajobě. 
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