
Posudek diplomové práce Jana Lukáše

Recepce operního díla Bedřicha Smetany v úpravách Jana Maláta
Ústav hudební vědy FF UK, Praha 2013

Jan Lukáš zvolil pro svou diplomovou práci téma, které není v muzikologii příliš 

frekventované, respektive – pokud se objevuje – je pojednáno především z hlediska 

uchopení či techniky zpracování a nástrojové stylizace výchozího díla významnými 

dobovými virtuózy. Otázky 

a) spojené s dalším životem hudebního díla v průběhu času (Werkgeschichte), k němuž 

patří i jeho existence převtělená do jiného hudebního díla, tedy ve smyslu úpravy 

rozličného druhu, jež ovšem stále různým způsobem – nejčastěji  titulem – ukazuje na 

původního autora, nebo otázky

b) upřednostnění některých původních děl či jejich částí upravovatelem nebo více 

upravovateli, otázky potencionálního interpreta, pro nějž je úprava určena, prostředí, do 

kterého je adresována a podobné výpovědní hodnoty úprav (Rezeptionsgeschichte)

zůstávají „nevytěženy“.

I diplomová práce Lukášova pochopitelně obsahuje srovnávací analýzy Malátových 

úprav s výchozími operami Bedřicha Smetany. Je tu charakterizována míra stylizace, 

věrnost předloze či stupeň jejího „vlastního kompozičního výkladu“. Diplomant ovšem 

vždy – i v případě, kdy by jiní vystačili s „pouhým“ popisem nebo vztahovali úpravu pouze

k možnost určeného nástroje – nepouští ze zřetele otázky, jež jsme výše zahrnuli pod bod b).

Malátovy úpravy, jejichž rozpětí sahá od klavírního výtahu na jedné straně až po 

instruktivní skladbu určenou jako cvičení do nástrojové (klavírní, houslové) školy na straně 

druhé, už svou povahou k takovému uchopení přímo vyzývají. Lukáš přistupuje pak k výše 

zmíněným problémům nejen implicitně v rámci analytické a klasifikační části své studie, 

ale snaží se tyto otázky se zdarem zvlášť explicitně formulovat a hledat na ně odpovědi, 

v některých případech je jako hypotézy otvírat. Přitom samozřejmě bere v potaz kontext 

života Smetanových oper po smrti skladatelově a v relevantním Malátově tvůrčím údobí

přelomu 19. a 20. století. Přitom se opírá o aktuální nová zjištění literatury, kterých pokud 

jde o Smetanu není paradoxně mnoho.

Jan Lukáš prokázal svou diplomovou prací vytříbenou  schopnost kritického 

myšlení a smysl pro hledání otázek, které prameny kladou, a možných odpovědí, které 

skrývají. Jeho diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně

. 
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