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Jedním z praktických výsledků etnomuzikologického programu na FHS UK je spolupráce 
s Náprstkový muzeem, kde v posledních cca 20 letech není obsazeno místo etnomuzikologa. 
V důsledku toho jsou předměty etnomuzikologické povahy roztroušeny po teritoriálně 
členěných sbírkách, přičemž jejich určení je často velmi přibližné. Základním krokem  
spolupráce proto musí být zjištění stavu sbírkových předmětů, vztahujících se k hudbě, 
především hudebních nástrojů.  
 
První skupina studentů se zatím věnovala a věnuje jednak možnosti databázového zařazení a 
zpracování předmětů (které je samozřejmě velmi přínosné jak pro muzeum, tak pro další práci 
s nástroji), a jednak pořízení kompletního soupisu a charakteristiky nástrojů Ameriky 
(Misauerová) a Afriky (Tesařová, Gonda, Vobořilová). Asijská sbírka je po povodních r. 2002 
a restituci zámku Liběchov, kde byla umístěna, zatím nedostupně uložena v běchovickém 
depozitáři, takže zatím není možné s předměty fyzicky pracovat, avšak díky databázové 
evidenci je možné o ní již získat základní přehled.  Dalším výstupem spolupráce FHS UK a 
Náprstkova muzea má být výstava mimoevropských hudebních nástrojů v Českém muzeu 
hudby v r. 2008. Návrh této výstavy byl již ředitelstvím muzea přijat. 
 
Cílem všech bakalářských prací, zabývajících se hudebním i nástroji v Náprstkově muzeu, je 
evidence hudebních nástrojů dané oblasti, jejich systemizování (obvykle jde o zařazení do 
mezinárodně přijímané organologické systematiky Sachs-Hornbostelovy, kterou je ovšem 
v některých případech nutno mírně modifikovat) a zařazení do kulturního kontextu. 
Výchozím materiálem pro evidenci byly jednak evidenční karty a přírůstkové knihy, jednak 
samotné nástroje v depozitáři NpM. Při určování kulturního kontextu vycházeli studenti ze 
světové etnoorganologické literatury, která kupodivu není v této úrovni generalizace příliš 
obsáhlá. 
 
Toto schéma sleduje také Ludmila Misauerová ve své bakalářské práci. Podrobněji se věnuje 
různým organologickým systematikám (1. kap., s. 5 – 12), a také problematice hudebních 
nástrojů jako součástí muzejních sbírek (2.kap., 13 – 15). Ve třetí kapitole nastiňuje kulturní 
kontext, v němž nástroje fungují (s. 16 – 27), a dalších pět kapitol (s. 28 – 63) se zabývá 
jednotlivými organologickým skupinami a jejich reprezentací v Náprstkově muzeu. Shrnutí 
použité metody obsahuje znovu Závěr (s. 64 – 66).  Bakalářskou práci doplňují obsáhlé 
přílohy (46 s.); ty obsahují jednak Sachs-Hornbostelovu systematiku, a dále tabulky nástrojů 
v NpM s relevantními údaji. Na tabulky odkazuje také vlastní text práce. 
 
Bakalářská práce L. Misauerové je typickým příkladem materiálové práce. Její precizní 
zvládnutí považuji za první krok v samostatné vědecké práci. Studentka si s materiálem 
poradila velmi dobře. Navíc vznikla práce s velkým potenciálem konkrétního využití. 
Doporučuji ji k obhajob ě a navrhuji 45 (z možných 50) kreditních bodů. 
 
 
Slaný 12.6.2006 
 
        PhDr. Zuzana Jurková, Dr. 


