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Téma diplomové práce Martina Rudovského předurčil jeho nález autografu Variací B dur

pro klavír od Zdeňka Fibicha z roku 1877, který byl jím učiněn při pořádání notového 

archivu Pražského Hlaholu. Tato záslužná archivní práce ukázala, že přestože mnohé 

cenné notové materiály z tohoto archivu byly předány do Českého muzea hudby (např. 

autografy Karla Bendla), je třeba stále upírat badatelskou pozornost i k archivům 

necentrálním. Navíc, i když mnohé naznačoval Hudcův tematický katalog díla Zdeňka 

Fibicha, je zřejmé, že jeho celoživotní soustředění na tuto osobnost považovanou za 

jednu z klíčových pro utváření novodobé české národní hudební kultury, není ještě řečeno 

vše i pokud se jedná o evidenci pramenů (ostatně to dokládá i dokumentační aktivita 

z doby celkem nedávné).

Diplomant se již dříve  o svůj nálezu podělil i s hudební veřejností, když na 

základě své bakalářské práce publikoval zprávu o nálezu pramene a jeho hrubou vnější i 

vnitřní kritiku. A dá se říci, že i tentokrát vnější i vnitřní kritika zmíněného pramene –

ovšem mnohem zevrubnější – je také hlavním předmětem a tématem jeho práce 

diplomové. Je zde dovedena do všech žádoucích důsledků včetně pojednání hudebně 

analytického jak samotných Klavírních variací B dur, tak srovnávací analýzy s jejich 

pozdějším přetvořením do verze určené pro smyčcové kvarteto. Do vnější kritiky 

můžeme zahrnout i miniaturní sondu do hudebního života poslední třetiny 19. století, již 

tu představuje část zaměřená na osobnost a aktivity dedikanta skladby, Josefa Sallače, 

která opět podnětně upozorňuje na citlivá manka hudebně historického výzkumu dané 

doby.

Určité potíže, jejichž jistá rezidua můžeme nalézt v práci Rudovského, jsou 

spojena s nutností překonávat zvěcnělé estetické a umělecké soudy, které jsou stále ještě 

dosti pevně svázány s postavou skladatele, který – řazen mezi zakladatele národní hudby 

– byl nahlížen především prismatem  nereflektované ideje pokroku v hudbě a s tím 

souvisejícími kontextuálními hledisky. Diplomant si pak do určité míry někdy kritický 

přístup k písemnictví ztěžoval sám také tím, že ve snaze po vzletnosti i vědeckého jazyka

používal a vyjímal citáty mimo jejich dobovou podmíněnost a  kontext právě pro jejich 

trefnost spjatou s jeho vlastní momentální vyjadřovací potřebou. A pokud již zde byla 

obrácena pozornost též k jazyku předkládané studie, je třeba jen časovou tíseň obvinit ze 

skutečnosti, že nebyla provedena důkladná a žádoucí jazyková korektura.

Diplomová práce Martina Rudovského prokázala jeho požadovanou vědeckou 

úroveň hodnou diplomanta a pro její podněty ji doporučuji k obhajobě. Kromě výše 

uvedeného to byla její zbytečně rozkolísaná jazyková podoba (třeba diskuze x thema, což 

se pochopitelně netýká citátů) mne k příklonu k navrhovanému hodnocení velmi dobře.
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