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Slovní vyjádření, náměty a otázky k obhajobě:
Martin Rudovský organicky navazuje na již publikované studie a z tohoto žánru se nevymanila ani jeho 
diplomová práce. Založení úzce profilované pramenné studie s nutnými analytickými poznámkami odpovídá 
omezený rozsah i cílený – nijak obsáhlý – výběr literatury. Text nicméně naplňuje požadavky kladené na 
diplomovou práci, jejíž využitelnost je dána pozoruhodným nálezem, přirozenou hudebně analytickou 
interpretací i adekvátním zasazením do dobového kontextu. Práci charakterizuje dobře volená struktura a 
funkční kladení otázek (např. sledování stopy Josefa Sallače). Oceňuji také, že díky autorovi došlo ke zvukové 
realizaci Fibichovy skladby. Za nejlepší kapitoly považuji ty, ve kterých jsou prezentovány výsledky 
historiografického výzkumu a pečlivě provedená pramenná kritika. Historické školení povyšuje také 
analytické části díky srovnávací metodě (viz s. 37) a poměrně zdařilému pokusu o nalezení možných 
kompozičních vzorů pro Fibichovy Variace B dur. Osobně bych zevrubněji rozpracoval návaznost na tvorbu 
Roberta Schumanna. Proč také M. Rudovský neoslovil dědice J. Sallače, když si je vědom takové možnosti (s. 
55)? Občasné prohřešky vůči normě (zaměnitelnost pomlček a spojovníků) umocňují věty bez slovesa nebo 
vedlejší věty, které autor zbytečně osamostatňuje (viz s. 51, 2. odstavec, s. 56, 1. odstavec). Varoval bych také 
před příliš poetickou dikcí s minimální výpovědní hodnotou (např. na s. 56: „o čtyři zajímavé variace a novou 
nádhernou codu“, na s. 18: „variace trůní o stupeň výše“).
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Hodnocené aspekty práce Udělené 
hodnocení

1 Aktuálnost a závažnost problematiky 1,0

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, originalita práce 1,5

3 Formulace cílů práce a jejich splnění 1,5

4 Koncepce tématu, logické členění textu 1,0

5 Využití relevantní literatury: stav bádání, využití databází a zahraniční 

literatury, interpretace a kritická reflexe textů

2,0

6 Adekvátnost použitých metod a jejich aplikace 1,5

7 Formulace závěrů a přínos výsledků  1,5

8 Formální stránka práce: grafická úprava, jazyková a stylistická úroveň, citační 

praxe a bibliografické odkazy

2,0


