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Oponentský posudek

___________________________________________________________________________

Předložená magisterská diplomová práce patří k monografickým studiím, jež se 

zabývají jedním autorem a jedním jeho dílem. Autor se inspiroval obnovenou premiérou 

opery Eugena d’Alberta „Tiefland“ („Nížina“) v tehdejší Státní opeře Praha v únoru 2003 a 

rozhodl se blíže prozkoumat okolnosti původní pražské premiéry tehdejším Novém 

německém divadle (Neues Deutsches Theater) v listopadu roku 1903. Přitom se nejprve 

důkladně seznámil s dosavadním stavem bádání a relevantní literaturou jak o Novém 

německém divadle, tak také o osobnosti autora, klavírního virtuosa, dirigenta a skladatele –

včetně několika obtížně přístupných zahraničních disertací – a poté provedl důkladný 

pramenný průzkum v pražském kontextu.

Ten zahrnoval jednak průzkum rukopisných a tištěných notových materiálů, 

dochovaných v Ústředním archivu Národního divadla v Praze, a jednak rešerše v dobovém 

pražském denním a hudebním tisku. Na základě prvního průzkumu se autorovi podařilo 

rekonstruovat původní podobu opery, která patrně zazněla při pražské premiéře v roce 1903.  

Rešerše v dobovém tisku zase napomohly k upřesnění a revizi dobového pražského ohlasu a 

recepce tohoto díla.

Na práci Břetislava Prince oceňuji především autorovu schopnost kritického přístupu, 

kterou opakovaně prokázal při studiu a hodnocení dosavadní odborné literatury i 

dochovaných pramenů. Jeho studie tak představuje podle mě sice dílčí, avšak významný a 

nezanedbatelný příspěvek k bádání o pražském hudebním a divadelním provozu a pražském 

hudebním (operním) životě na počátku 20. století. 

Nemusím snad zvlášť zdůrazňovat, že předložená práce Břetislava Prince splňuje dle 

mého soudu ve všech ohledech a v plné míře nároky, kladené na magisterskou diplomovou 

práci, a může být proto doporučena k obhajobě.
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