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Předmět diplomové práce, jejímž tématem je okruh problematiky kolem Dvořákovy opery 
Jakobín, krystalizoval postupně, tak jak se před autorkou postupně otevíraly nedořešené 
otázky dvořákovského bádání, které je sice kvantitativně bohaté, ale často právě mnohé 
nedopovídá či nechává stranou. Východiskem formulace tematických okruhů byla původně 
nyní druhá část této práce, totiž Kovařovicova úprava opery a recepce díla do současnosti. 
Výsledek řešení autorka prezentovala formou přehledné komentované tabulky, srovnávající 
první Dvořákovu verzi s Kovařovicovou úpravou, a také souborem přetištěných kritik, které 
nashromáždila a které budou vítanou pomůckou pro další badatele. Už při sbírání kritického 
materiálu vyvstávaly problémy s jeho interpretací, typické pro „postkovařovické“ období 
inscenování Jakobína v různých dobách a operních domech. Jde o to, že ze tří verzí opery, 
dvou Dvořákových plus Kovařovicovy úpravy, časem vznikaly různé, obvykle blíže 
nekonkretizované tvary, založené ovšem stále na Kovařicovi jako východisku. Navíc už při 
této práci se ukazovala manka ve znalosti či dostupnosti (existenci) pramenů. Pro Kovařovice 
sice existuje vydaný klavírní výtah, ale přes všechnu vynalézavost a pečlivost včetně pomoci 
pana dirigenta Kuchinky se nepodařilo nalézt Kovařovicovu provozovací partituru, která by 
byla pramenem s velkou výpovědní hodnotou pro jeho úpravu.

Toto úsilí a potřeba nacházet pro svá tvrzení vždy oporu v pramenném výzkumu 
dovedlo postupně diplomantku k ověřování, prověřování a konfrontaci výsledků 
dvořákovského bádání se zachovanými prameny, a také k jejich badatelského „vytěžení“.
Východiskem se tu stala studie Milana Kuny, který se na nové metodologické úrovni zabýval 
genezí Jakobína. Diplomantka se zaměřila na úplný počátek vzniku opery, na genezi libreta, 
tedy na spolupráci skladatele s libretistkou a na podrobnou dokumentaci této spolupráce na 
základě podrobného studia „Zápisků“ Marie Červinkové a její korespondence, tedy důkladné 
studium jak fondu Červinková tak fondu Rieger uložených v Národním muzeu v Praze a 
dalších pomocných pramenů. Tyto pramenné celky byly totiž – jak z hlediska nepřístupnosti 
některých částí, tak také převážně z časových důvodů – vytěženy jen výběrově. Všechny 
materiály mající výpovědní hodnotu ke spolupráci Dvořák – Červinková (až do předčasnému 
úmrtí libretistky) diplomantka shromáždila, přepsala a jejich edice podle v úvodu 
formulovaných edičních zásad se stala součástí textu její práce. Jako samostatný celek pak 
vypracovala edici libreta prvního jednání opery, tedy jeho sedmi verzí, resp. dějového návrhu 
a dalších verzí už zpracovávaného libretního tvaru. Podařilo se jí tu přehledně vyřešit ediční 
problémy, spočívající v různých textových vrstvách, a její edice prvního dějství libretních 
verzí Jakobína se tak stala i příslibem pro edici libreta v jeho různých verzích jako celku.

Hana Dohnálková ve své diplomové práci prokázala mimořádně vytříbený smysl pro 
heuristiku, invenci při zkoumání příslušného terénu, smysl pro odbornou prezentaci 
pramenného materiálu a jeho kritické čtení ve vztahu k sekundární literatuře. Její práci ráda 
doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: výborně.
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