
Posudek oponenta na bakalářskou práci „Dechové hudební nástroje antického Řecka a 
Říma“, předloženou Lucií Waňousovou 

 

Oponenta závěrečné práce, v tomto případě tedy mne, vždy potěší, když se mu dostane do rukou 
dílo, které nejen že neuráží bídnou gramatikou či lopotnou větnou stavbou a absencí textové logiky, 
ale naopak láká hned od prvních obratně sepsaných řádků k dalšímu čtení. Mezi tyto ne úplně časté 
případy patří rovněž právě práce Lucie Waňousové. 

Autorka se velmi rozumně pustila do zpracování pouze části z bohatého spektra hudebních nástrojů 
obou antických civilizací, což jí umožnilo věnovat se vybrané skupině skutečně podrobně. Již úvod, 
uvozující téma obecně, podchycující základní relevantní literaturu a představující strukturu práce, 
dává tušit, že autorka ví, co a jakým způsobem chce sdělit. 

Členění práce na tři hlavní kapitoly podle jednotlivých typů nástrojů je logické, stejně jako další 
rozdělení těchto kapitol na části o literárních, ikonografických a čistě archeologických (dochované 
nástroje a jejich součásti) pramenech.  

Přes veškerou chválu nás text tu a tam překvapí drobnějšími nedostatky. Takto jsou na straně 21 
citovány antické prameny, jež jsem nenalezl v seznamu použité literatury. Podobně když je 
popisována nějaká scéna z antických pramenů na str. 29-30, mají být citovány přímo tyto a nikoliv 
kniha Dr. Černého. Bylo by rovněž dobré sjednotit užívání adjektiv frygický / frýžský (str. 17, 34 vs. 
23). Jakkoliv mému uchu lépe vyhovuje druhý zmíněný tvar, je považován za zastaralý. Nepěkný tvar 
„lydický“ je rovněž zřejmě zcela vžitý. Gramatické stránka je, jak již zmíněno na vysoké úrovni. 
Setkáme se pouze s drobnými nesrovnalostmi, jakou je například použití tvaru „kněžího“ v singuláru 
(str. 30) nebo záměna rodů (představení se vyvinula nikoliv –ly, str. 33). Apollónovi musel Hermés 
lyru postoupit nikoliv podstoupit (str. 43). Třebaže autorka použití plurálu auloi jasně zargumentovala 
v úvodu, nelze tento plurál spojovat ve tvar „jeden auloi“ (str. 34). Vyobrazení nejsou námětem 
ikonografie, jak se dozvídáme na str. 33, ikonografie tato vyobrazení zkoumá, mohou tedy být 
předmětem jejího zájmu. 

V bohatém – a funkčním – odkazovém aparátu vidím jen jedinou drobnou zbytečnost, jíž je čárka za 
příjmením autora. Jako čtenář, který nemá okamžitý přístup k většině citované literatury, bych asi 
uvítal více vyobrazení váz, na jejichž výzdobu autorka často upozorňuje, či je podrobněji popisuje 
(např. str. 32). 

Z textu celé práce je jednoznačně poznat, že autorka má o hudbu a problematiku hudebních nástrojů 
osobně velký zájem a ve čtenáři (v mém případě hudebním laikovi) navozuje pocit, že hudbě opravdu 
rozumí. 

Předložená bakalářská práce splňuje ve všech ohledech nároky, jež jsou na podobné práce kladeny a 
nelze ji než doporučit k obhajobě. Navrhuji její hodnocení známkou výborně. 

V Čelákovicích 18.6.2014       Ladislav Stančo 


