
Jitka Mudrová: Věc Makropulos. Od myšlenky k provedení

Posudek vedoucího diplomové práce

V centru pozornosti diplomové práce Jitky Mudrové je opera Věc Makropulos Leoše Janáčka, 
kterou zkoumá z různých úhlů pohledu. Velmi zajímavé je srovnání dramatického textu Karla 
Čapka s textem libreta, tak jak si je upravil sám skladatel. Již v této první kapitole, stejně jako 
v celé práci, však autorka nazírá na zkoumanou problematiku z širšího hlediska – Věc 
Makropulos zařazuje do kontextu ostatní Janáčkovy operní tvorby a tu potom do kontextu 
opery jako hudebně-dramatického útvaru obecně. Tak je tomu i v případě charakteristiky 
Janáčkovy hudební řeči a stejně tak i ve faktografické kapitole věnované inscenacím 
Janáčkových oper na domácích i zahraničních scénách. Poslední kapitola se svým zaměřením 
poněkud vymyká z dosavadní výstavby textu – je věnována didaktické prezentaci opery ve 
škole (nejprve opery obecně, poté v aplikaci na Věc Makropulos). 

Po obsahové stránce je práce Jitky Mudrové velmi hodnotná, její originalitu spatřuji 
především v propojení pohledu na literární a hudební složku hudebně-dramatického díla. 
Práce je navíc psána odborným, ale velmi čtivým jazykem. Vysoce hodnotím také způsob 
práce s odbornou literaturou, včetně zvládnuté techniky citací a odkazů. 

Ve srovnání s tímto veskrze pozitivním hodnocením musím na druhé straně autorce 
vytknout malou pečlivost při zpracování finální podoby práce, která se projevuje v úpravě 
textu (nepochopitelně časté umísťování nadpisů na poslední řádek na stránce, neslabičné 
předložky na konci řádku, nejednotné pořadí interpunkčního znaménka a čísla odkazu, 
nedodržování rozdílu mezi pomlčkou a spojovníkem), a především v rovině gramatické a 
pravopisné:

- tři hrubé chyby ve shodě podmětu s přísudkem (s. 21, 51, 52),
- mnohokrát chybné skloňování zájmena ona (jí – ji, s. 9, 11, 15, 16),
- mnoho chyb v interpunkci (např. psaní čárky před spojkami jako a než, s. 13, 19, 23, 

46, rozlišení těsného a volného přívlastku, oddělení vložených vět čárkou z obou 
stran),

- nejednosti v psaní názvů děl (např. Její pastorkyňa, Její Pastorkyňa 55, Její pastorkyně
47; Výlet pana Broučka do Měsíce – do měsíce 13 či skloňování jmen (Pruse – Prusa, 
26).  

Otázky k diskusi při obhajobě:
- Sporná charakteristika Števy z opery Její pastorkyňa (s. 50).
- Kladně hodnotím množství nápadů, pokud jde o didaktickou interpretaci učiva. Mám 

však pochybnosti o posledním projektu Věc Makropulos. Autorka někdy něco 
podobného realizovala v praxi?

Závěr: 
Práce je po obsahové stránce velmi přínosná, převyšuje běžný průměr diplomových prací. 
Vzhledem k množství gramatických a pravopisných chyb nemohu navrhnout lepší hodnocení 
než známkou velmi dobře.
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