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Oponentský posudek

__________________________________________________________________________________

Předložená diplomová práce, věnovaná hudebnímu pedagogovi a skladateli Janu Malátovi 

(1843–1915) a jeho publikovaným instrumentálním úpravám oper Bedřicha Smetany, se zabývá 

dosud málo reflektovaným hudebně historickým problémem, souvisejícím s dobovou recepcí a 

způsoby šíření „klasických titulů“ operního repertoáru 19. století. Strukturována je standardním a 

obvykle předpokládaným způsobem.  Neboli, kromě nutného Úvodu (1), Stavu bádání (o osobnosti 

Jana Maláta – 2) a Závěru (7) obsahuje kapitoly, které se zabývají otázkou druhotné existence 

hudebního díla zprostředkované jeho úpravami (3), hlavními funkcemi instrumentálních úprav 

vokálních a operních děl v hudbě 19. století (4), upravovatelskými počiny Jana Maláta (5) a 

recepcí/šířením operní tvorby Bedřicha Smetany prostřednictvím těchto úprav (6).

Těžiště práce spatřuji v kapitolách 3 a 4 a dále v kapitole 6 (resp. 6.1 a 6.2, kde se jedná o 

dobový kontext a předpoklady šíření operní hudby Bedřicha Smetany v úpravách Jana Maláta). 

V těchto kapitolách se autor dle mého soudu adekvátně vyrovnal s relevantní odbornou literaturou a 

podal na jejím základě přesvědčivé shrnutí výše naznačené problematiky – včetně poukazů na dosud 

neuspokojivě zodpovězené či otevřené otázky. 

Oceňuji dále to, že autor práce provedl poměrně rozsáhlé (většinou bohužel neúspěšné) 

pramenné rešerše za účelem dohledání některých nezvěstných Malátových úprav, jejichž existence je 

zmiňována ve starší literatuře. 

Text jako celek je zpracován na první pohled pečlivě a obsahuje pouze málo vyložených chyb 

a nedopatření. Po stránce formální bych si dovolila vytknout dvě věci: Jednak to, že se v jednotlivých 

kapitolách poměrně často opakují nebo mírně parafrázují – a to vesměs bez odkazů na předchozí text 

– formulace, uvedené již v kapitolách předchozích, a jednak způsob zacházení se zkrácenými citacemi 

v poznámkovém aparátu. Je zřejmé, že v autorově pojetí platí tyto zkrácené citace pokaždé pouze pro 

jednu kapitolu textu, zatímco v následujících kapitolách jsou citace stejných publikací uvedeny opět 

v nezkrácené podobě. 

Celkově vzato, předložená práce odpovídá dle mého soudu svým tematickým záběrem i 

rozsahem spíše rozměrům a nárokům práce bakalářské, než diplomové práce magisterské. Pro práci 

magisterskou bych považovala za vhodné a žádoucí vzít například v úvahu také dobové úpravy 

Smetanových děl z pera jiných autorů a provést také v tomto ohledu příslušné pramenné výzkumy a 

srovnání.   

Soudím nicméně, že vzhledem k celkové úrovni zpracování lze předloženou práci Jana Lukáše 

i v této stručné a skromné podobě akceptovat též jako práci magisterskou a doporučit ji k obhajobě. 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře

V Praze 13. 9. 2013 

Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová,CSc.


