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Oponentský posudek 

 

 Předkládaná práce je rozdělena do čtyř částí – tří textových a jedné notové. Jejím předmětem 

je první vydání sbírky Tympanum militare Christopha Demantia z roku 1600. První část shrnuje 

stav bádání jak k samotné sbírce, tak i k životu a dílu libereckého rodáka Christopha Demantia. 

Druhá část ji zasazuje do širokého evropského kontextu daného žánru battaglie a neopomíjí ani její 

souvislost s politickým děním ve střední Evropě na přelomu 16. a 17. století. Poslední textová část 

se věnuje analýze sbírky a jejímu srovnání s druhým rozšířeným vydáním z roku 1615. Za 

seznamem pramenů a literatury pak následují dvě přílohy – obrazová a notová, v níž autorka 

připravila návrh kompletní edice sbírky. 

 Za jednoznačný klad je nutno považovat samotný výběr tématu, jemuž se českojazyčná 

muzikologie dosud spíše vyhýbala. O to více však nalezneme v odborné literatuře zahraniční, 

především německé. Diplomantka se s takto početnou skupinou monografií a studií dobře vyrovnala 

a podařilo se jí vytvořit přehledný výklad o životě a díle Christopha Demantia. Také pokus o ediční 

zpřístupnění sbírky je velmi záslužný, neboť její moderní kritická edice dosud neexistuje. 

 Mám-li ke zmiňované práci zaujmout kritické stanovisko, pak bych si dovolil vytknout 

několik pochybení, která narušují celkově velmi dobrý dojem z diplomantčina výkonu. Předně je to 

chatrný anglický překlad abstraktu, jemuž se mělo věnovat více pozornosti, neboť je zpravidla tím 

prvním, na co potenciální zahraniční čtenář narazí (abstrakt je totiž volně přístupný v elektronickém 

katalogu FF UK a tím pádem i dohledatelný na internetu). Dále je to práce s literaturou. I přes 

pochvalu za šíři autorčina záběru je nutné upozornit na to, že místy nekriticky přebírá tvrzení 

předchůdců (např. na s. 21 údaj o počtu hudebníků v kapele v Freibergu – živit osmdesátičlenné 

těleso si nemohl dovolit takřka nikdo; s. 64 – pobídka k rytířství v textu jedné ze skladeb jako 

souvislost s povýšením Melchiora z Redern do rytířského stavu je dle mého soudu příliš zkratkovité 

spojení). Při srovnávání předmluv obou vydání sbírek (s. 54nn.) by asi bylo přehlednější 

inkriminované texty sesadit do dvou sloupců vedle sebe a tučným typem písma naznačit případné 

odlišnosti. Poslední výtka k textové části směřuje ke stylistice, jež je místy poněkud neobratná. 

Často se opakují slova (Demantius; v roce – v roce (s. 23); ve sbírkách – ve sbírkách (s. 34)), 

nedůsledné je přechylování ženských příjmení (s. 23, 32). Neznámé příjmení skladatelovy třetí ženy 

Sabiny N.N. (= nomen nescio) by šlo vyjádřit elegantněji (blíže neznámá Sabina, případně jen 

Sabina). 

 Notová část je vypracována pečlivě, nechybí kritický aparát, pravidla jsou jasná a 

srozumitelná. Vzhledem k tomu, že zpěvní texty jsou původní, nebylo by na škodu připojit i jejich 

samostatnou edici. Drobná poznámka k rozepisování zkratek a opakování textu: vše by mělo být 

v partituře označeno buď kurzívou, nebo alespoň hranatými závorkami. Nyní již k hudební složce. 

Zajímalo by mě, proč diplomantka pro přepis zvolila tempus imperfectum diminutum, místo daného 

tempového označení. Finální výtka se týká poslední skladby Prælium Ungaricum, již jsem sám před 

časem spartoval a s níž jsem tudíž rámcově obeznámen. V závěru druhé části v T II, t. 148–156 má 

editorka chybu, protože takto jde tenor se sopránem v oktávách, což je nepřípustné (ve skutečnosti 

má být o tercii níže, v t. 152–154 jde navíc o klesající kvartu, nikoliv tercii). Na vině je totiž 

tiskařské nedopatření v tenorové hlasové knize, kde je na předposlední řádce klíč na třetí, místo na 

čtvrté lince. Na úplný závěr si dovolím jeden podnět k diskusi. Počáteční text Prælium Ungaricum 

oslovuje různé národy. Jediným národem, jenž je osloven dvakrát, jsou Slezané. Nelze v tom 

spatřovat klíč k určení příležitosti, při níž skladba zazněla? Praha i Regensburg (jak tvrdí dosavadní 

literatura) by pak zřejmě vypadly ze hry… 

 Předkládaný text přes všechny výhrady splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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