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Diplomovou práci považuji za vydařenou studii operního díla Leoše Janáčka Věc 
Makropulos, zejména také s ohledem na inspirující roli pro školskou praxi.
Byl to záměr autorky, kterému podřídila obsah a skladbu práce.
Serióznosti zpracování odpovídá množství prostudované literatury. Autorka čtivě a 
logicky strukturuje záměr svého sdělení do pěti kapitol, když pátá kapitola je 
kreativním, osobním návodem pro využití obsahu práce v hodinách hudební 
výchovy.
Zároveň oceňuji šťastné interdisciplinární spojení autorčina hudebního vzdělání a 
její schopnosti kultivovaného literárního projevu.
Vnímáme alchymii vzniku opery od oslovení skladatele námětem, emocionálního 
vkladu a intelektuální práce při tvorbě libreta, hudebního vyjádření, inscenačních 
záměrů, až po vyvrcholení provedením, které je záležitostí interpretů a dalších 
divadelních složek.

Nejrozsáhlejší je kapitola č. 2 Úprava předlohy v libreto, která navazuje na již 
existující a obhájenou diplomovou práci na katedře českého jazyka. Tato kapitola 
přináší zevrubné odhalení postupů práce při tvorbě libreta z literární předlohy. 
Zajímavá je autorčina prezentace podnětů, zvláště literárních, v Janáčkově operní 
tvorbě.
Kapitolu č. 5 Didaktické využití opery ve školách, bych ráda viděla realizovanou v 
praxi a zakomponovanou do výuky hudební výchovy. Jedná se o náročný studijní 
projekt. Důležitá zde bude kvalita a schopnost pedagoga zaujmout a přizpůsobit 
tuto látku současné generaci.
Jakkoli 69 stran textu naplňuje záměr autorky, domnívám se, že by práci slušely v 
přílohách notové ukázky typické pro tvorbu Leoše Janáčka. Rovněž od praktikující 
zpěvačky (autorka je posluchačkou pěveckého oboru na AMU v Praze) by byl jistě 
přínosný rozbor pěveckého partu hlavní postavy s ohledem na osobitou hudební 
řeč skladatele.
Dávám v úvahu některá spíše hovorová vyjádření (např. str. 23, 46, 65).
Zvolené téma diplomové práce a jeho zpracování považuji za přínosné.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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