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Objemná práce Bc. Michaely Dobošové (272 stran) je pozoruhodným muzikologickým 
výkonem. Zajímavým a inspirativním způsobem, kterému nechybí ani odvaha, se autorka 
rozhodla věnovat tématice, kterou česká muzikologie dlouhodobě a vlastně možná i 
systematicky přehlíží. Je jí jinojazyčná, resp. německá hudební kultura minulých staletí na 
území dnešní České republiky. Autorka se rozhodla věnovat svůj badatelský zájem skladateli, 
libereckému rodákovi Christophu Demantiovi, který je jednou z nejzajímavějších osobností 
německé hudby v období konce renesance a nástupu baroka. Demantius patří mezi četnou a 
v šíři svého vlivu a aktivit doposud nezhodnocenou generaci skladatelů, kteří se profesně a i 
lidsky pohybovali na pestrém a historicky proměnlivém prostoru severních Čech, Dolní a 
Horní Lužice, Slezska a Saska. Mnoho jeho aktivit směřovalo přímo do Čech. Michaela 
Dobošová si vybrala jeho sbírku Tympanum militare, která byla vydána v roce 1600 
(následně s úpravami a doplňky v novém vydání roku 1615) a kterou autor dedikoval císaři 
Rudolfovi II.
Téma uchopila diplomantka komplexně. Na základě literatury, která nebyla vždy zcela běžně 
a jednoduše dostupná, zhodnotila život a dílo Christopha Demantia. Přehledným způsobem, 
který dosvědčuje její ponor do tématu, zpracovala stav známé pramenné základny a 
v metodologicky dobře zvládnutém exkurzu podala vývoj reflexe skladatele a jeho díla 
v německé odborné literatuře. 
Ve druhé části se věnuje zvolené sbírce a jejím obsahovým a formálním  souvislostem. 
Zařazuje tisk do tradice tzv. battaglií, oblíbených zvukomalebných skladeb s vojenskou 
tématikou, a vše uvádí v souvislostech tureckého ohrožení tehdejší Evropy. Přínos představuje 
především edice všech skladeb sbírky a jejich zajímavá analýza.
Práci hodnotím velice pozitivně. Autorka v ní projevuje samostatnost a schopnost původního 
úsudku. Potvrzuje svojí velice dobrou znalost němčiny, která je při zpracovávání této 
tématiky nezbytnou povinností. Zároveň je práce dokladem dobré metodologické výbavy 
autorky. Díky těmto dispozicím se ji podařilo vytěžit z dostupné literatury maximum 
informací, které přehledně a logicky zpracovala. Bylo by skvělé doplnit tyto poznatky 
původním studiem pramenů především v německých archivech, ale to by již překračovalo 
požadavky kladené na diplomní práci. Vzhledem k úspěšnému přijetí Michaely Dobošové do 
interního doktorského studia na FF UK předpokládám, že tak může učinit v rámci dalšího 
svého působení v oboru.
Práci hodnotím jako výbornou.
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