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Jan Špaček napsal bakalářskou práci na nepříliš traktované téma – libreta italského autora 

Lorenza da Ponte. Autor se snaží jak o zasazení života a díla do historického kontextu, tak o 

analýzu jeho tří hlavních děl, Figarova svatba, Don Giovanni a Così fan tutte, která se 

celosvětově proslavila díky hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. V závěru práce pak následuje 

krátké shrnutí charakteristických rysů tvorby Lorenza da Ponte a jeho porovnání s dílem 

Pietra Metastasia.  

Po krátkém úvodu, kde nás autor seznamuje s cílem své práce, následuje první kapitola, která 

je věnována životu Lorenza da Ponte. Přestože byl jeho život velice barvitý, autor jej podává 

stručně a spíše v rychlosti. Ne všechny informace jsou čtenáři jasné a chybí bližší vysvětlení 

(Bernardo Memmo, s. 8 a podobně) Osobně bych věnovala větší prostor konverzi mladého Da 

Ponteho ke katolictví. Přestože je medailon napsaný s pečlivostí a obsahuje některé zajímavé 

informace, chybí odkazy na použitou literaturu, podobně jako i v dalších částech práce. 

Již v první kapitole se také setkáváme s největší slabinou celého textu, a tím je jazyk. 

Autorovy formulace jsou často nepřesné, gramaticky nesprávné či zavádějící, některá 

jazyková vyjaádření vyznívají až komicky (v Da Ponteově životě zajisté nebyla „pauza“, s. 

10, Da Ponte „poskytuje italské lekce americké mládeži“, s. 12, „jako první přinesl rozvoj 

italského jazyka do povědomí Američanů“, s. 13). 

Následující tři kapitoly jsou věnovány podrobnému rozboru tří nejslavnějších libret Lorenza 

da Ponte: Le nozze di Figaro, Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni a Così fan tutte ossia 

La scuola degli amanti. Autor díla seřadil chronologicky a zabývá se především rozborem 

příběhu a jednotlivých postav. 

Na první pohled je patrný autorův zájem o tato díla. Jejich analýzy se chopil s nespornou 

dávkou nadšení. Bohužel však i v této části práce nacházíme řadu nedostatků. Vedle překlepů 

a nešťastných formulací (láskou nešťastná choť hraběnka Almaviva, s. 15, postava „dovádí 



zápletku k dokonalosti“, s. 20, či charakteristika „příliš nevýznamná postava“) bohužel i zde 

chybí všechny překlady částí libret, které autor pro účely své analýzy uvádí.  

Poslední krátká kapitolka je věnována charakteristice díla Lorenza da Ponte a jeho porovnání 

s dalším významným libretistou Pietrem Metastasiem. Přestože autor k tomuto porovnání 

využil rigorózní práci dr. Marie Kronbergrové, není v následujícím textu uvedena žádná 

citace.  

Přestože Jan Špaček splnil zadání své bakalářské práce, její zpracování není na příliš vysoké 

úrovni. Oceňuji však snahu představit Lorenza da Ponte, který bývá často zastíněn osobností 

W. A. Mozarta, a hodnotím práci známkou dobře. 
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