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Dílčí připomínky a návrhy
1) Oceňuji bádání v archivu na Svaté Hoře a zpracování nejen publikovaných, ale i 
nepublikovaných textů.
2) Text práce je logicky strukturován a velice čtivě napsán. Zvláště životopisná 
kapitola má díky poutavě popsaným životním peripetiím Karla Břízy až dramatický 
spád.
3) Str. 39 – Píše se o „typickém barokním prvku“, který však není vysvětlen a nemusí 
být hned čtenáři jasné, o jaký prvek jde.
4) Interpretační analýzy Ordinaria jsou poučné a vystihují reálný stav úrovně 
chrámové hudby.
4) Jediná kritická připomínka se týká Závěru. Autorka píše: „Z této práce je možné 
vyvodit závěr, že hudební úroveň pražských a pomyslně všech českých kůrů lze a 
dokonce je žádoucí zvyšovat.“ Je škoda uzavřít tak kvalitní práci takovým fádním 
tvrzením, které bylo zřejmé již před započetím psaní práce, a vlastně vždy platilo, 
platí a platit bude. Těžko si představit situaci, kdy bychom mohli konstatovat, že 
úroveň na kůrech kostelů je tak skvělá, že ji již není žádoucí zvyšovat.
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Alžběta Churáčková si vybrala aktuální téma liturgické hudby a způsob jeho 
zpracování dokazuje autorčino solidní teoretické zázemí a hlavně bohatou 
interpretační zkušenost. Předloženou bakalářskou práci bych doporučila k přečtení 
všem liturgickým varhaníkům, sbormistrům a zpěvákům, protože může posloužit ke 
zkvalitnění interpretace hudby při bohoslužbách. 

Otázky pro diskuzi
1) Na str. 19 autorka píše, že 4. ordinarium zkomponoval K. Bříza „spíše z nutnosti“. 
Co bylo touto nutností?
2) Autorka cituje Jiřího Strejce, který vysvětluje, že některé interpretační chyby 
souvisejí s lidovou hudebností, která logicky dílo „dotvoří“. Vyskytuje se v Břízově 
Lidovém ordinariu nějaké místo, které byste v roli skladatele opravila podle zažitého 
interpretačního úzu?

Práci doporučuji k obhajobě.
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