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Oponentský posudek 

_________________________________________________________________________ 

Tématem a cílem předložené práce je, jak naznačuje její název, rekapitulace a 

posouzení uměleckého působení Františka Škroupa (1801–1862) ve funkci kapelníka 

Stavovského divadla v Praze a divadla v nizozemském Rotterdamu. Na práci Martiny 

Vídenové oceňuji především její pramenný záběr, zahrnující rukopisné prameny (notové a 

nenotové) uložené v Národním muzeu – Českém muzeu hudby a v Divadelním oddělení 

Národního muzea, jakož i tištěné prameny v podobě kritik a statí v dobových českých 

periodikách. Autorka se rovněž solidním způsobem vypořádala s relevantní odbornou 

literaturou.

Autorčinu prozatímní malou zkušenost s psaním odborných pojednání lze rozeznat 

v konkrétním rozvržení její práce, jakož i v některých formulacích a bibliografických 

odkazech. Například: Kapitola 2. Pramenná základna: Národní muzeum – České muzeum 

hudby (s. 15-16) se vztahuje ke skladatelskému působení Františka Škroupa – jež však není 

tématem předkládané práce. Relevantní pramenné údaje ve vztahu k tématu práce jsou 

obsaženy teprve v podkapitolách 3.2. Repertoár v pramenech (s. 21–24) a 3.3. Prameny 

v Divadelním oddělení Národního muzea (s. 25).

Kromě toho v textu Martiny Vídenové zůstaly i po jeho definitivní redakci některé 

dílčí nepřesnosti. Na tomto místě uvádím pouze některé z nich: 

s. 18: „První významnou etapou operního provozu ve Stavovském divadle…“ – je nutno 

doplnit: „v 19. století“ – neboť ještě před příchodem C. M. Webera do Prahy zde byla 

přinejmenším významná etapa mozartovská…

s. 18: nadpis kapitoly 3.1.1. „Charakter provozu Stavovského divadla“ je třeba doplnit o 

formulaci „v době působení Františka Škroupa“

s. 19: „prameny vypovídají“ – správněji: „literatura uvádí“, „literatura poukazuje na to“…

s. 19: „Vzhledem k relativně malému počtu obyvatelstva…“ – spíše snad: „Vzhledem 

k relativně malému okruhu potencionálních návštěvníků divadla“…

s. 22, pozn. 59: Chybí informace, kde je citovaný soupis A. Kittla uložen, resp. odkud má 

autorka informaci, že byl vypracován?

s. 31: Škroupovy „objektivní zásluhy“ – co se tím míní?



s. 31: Smlouva z října roku 1836: Byla sepsána česky? Odkud pochází citace – pozn. č. 95 je 

nejasná

s. 34: „…zájem o opery nové, moderní. V tom byl zajisté Škroupův vliv“ – proč „zajisté“ ?

s. 34: „tzv. Kleinwächterův dům“ = dům rodiny pozdější Škroupovy ženy

s. 34 dole: nově angažovaný violoncellista Julius Goltermann – na téže straně nahoře (ř. 2-3) 

se píše, že Goltermann působil v orchestru Stavovského divadla již v předchozí éře Stögerově

s. 38: „četné reprízy“ Wagnerových oper (pod vedením Škroupa) – kolik jich bylo? známe 

statistiku?

s. 39, pozn. 127: Chybí odkaz na studii Heleny Matějčkové v Hudební vědě 

s. 40: programy koncertů uložené v archivu Pražské konzervatoře – z autorčiny formulace 

není jasné, zda tyto programy viděla 

s. 42: záměna názvů hudebních časopisů (Hudební rozhledy x Hudební revue)

Nehledě na uvedené dílčí kritické připomínky soudím, že předložená práce Martiny 

Vídenové splňuje nároky, kladené na bakalářskou kvalifikační práci. Autorka prokázala 

schopnost pracovat s prameny a literaturou k danému tématu a získat prostřednictvím 

konzultací s pracovnicemi a pracovníky Národního muzea v Praze další relevantní informace. 

Práci proto doporučuji k obhajobě.
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