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Absolventka oboru Hudební výchova – Hra na nástroj Marie Zemanová ve své bakalářské 
práci navazuje na svou bakalářskou práci Významné osobnosti ZUŠ Jihlava vypracovanou 
v rámci oboru Český jazyk – Hudební výchova, ve které se již zabývala životem a tvorbou 
osobnosti Bohumila Boudy spjaté s regionálním hudebním životem na Vysočině a kterou 
obohatila o výzkum jeho děl zaměřený na kompoziční dílo pro housle. 

Úvodní dvě kapitoly, jejichž náplní je Boudův životopis, vycházejí ze zmiňované předchozí 
bakalářské práce. Velmi přínosnou a záslužnou část práce tvoří kapitola třetí, ve které je 
zmapováno Boudovo dílo věnované smyčcovým nástrojům s akcentem na instruktivně 
zaměřené skladby pro housle. Jádrem bakalářské práce je rozsáhlá čtvrtá kapitola, ve které 
dala absolventka prostor detailní analýze skladby pro housle a klavír Ukolébavka. 

Z pečlivě a samostatně zpracovaného tématu je patrná široká obeznámenost autorky
s Boudovou osobností, podrobná práce s prameny i literaturou, kvalitní teoretická průprava a 
v neposlední řadě pak osobní zaujetí studentky. 

Komplexní dojem ze zpracovaného tématu umocňuje i nahrávka Boudovy Ukolébavky 
v interpretaci Marie Zemanové a Hany Paštykové pořízené 25. února 2013.

Bakalářská práce nepochybně obohatí regionální archiv a poskytne informace jak laikům, tak 
zejména pedagogům na ZUŠ, kterým pomůže při výběru nových instruktivních skladeb. 
Zazni-li na koncertech alespoň některé z Boudových kompozic, bude jistě splněn jeden 
z úkolů, který si autorka zadala. Možná dopřeje publiku poslech Boudových kompozic 
v brzké budoucnosti sama absolventka, ať již v interpretaci své, nebo svých žáků.

Práce je po stránce formální a jazykové na výborné úrovni a splňuje kritéria pro bakalářskou
práci. Drobné připomínky budou autorce sděleny při obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji k obhajobě s hodnocením výborně.

V Praze dne 2. června 2013 PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.




