
Milan Gonda: Xylofony a lamelofony ve sbírce hudebních nástrojů 
Náprstkova muzea 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Bakalářská práce Milana Gondy patří do skupiny bakalářských prací studentů 
etnomuzikologického programu, jejichž primárním cílem je „organologická inventura“ 
Náprstkova muzea. Jednou z aplikací této inventury je právě připravovaná výstava 
mimoevropských hudebních nástrojů ze sbírky Náprstkova muzea v Národním 
muzeu/Českém muzeu hudby v r. 2008. Ta se připravuje v etnoorganologickém semináři na 
FHS. 
 Koncepce výstavy je výrazně odlišná od dosavadních organologických výstav, které se 
v Čechách konaly: je povýtce etnomuzikologická/hudebně-antropologická, tedy prezentující 
hudbu jako lidskou aktivitu. Z tohoto hlediska jsou také představovány hudební nástroje resp. 
jejich soubory. V tomto smyslu jsou pro hudební kulturu subsaharské Afriky obzvlášť 
důležité dva nástrojové typy, z organologického hlediska odlišné, z kulturního však příbuzné: 
xylofony a lamelofony. Těm je věnována Gondova bakalářská práce a budiž řečeno, že jde o 
mimořádně podrobný a odborný text nejen v českém kontextu (kde nic srovnatelného 
neexistuje), ale i v kontextu světovém. 
 Gonda nejprve velmi detailně vymezuje předmět práce na základě mezinárodně 
přijímané Sachs-Hornbostelovy systematiky (2. kap., s. 3 – 8), aby poté sám vytvořil ještě 
detailnější systematiky pro oba nástrojové typy včetně jejich regionálního zařazení (3. kap., s. 
9 – 13). Ve 4. a 5. kapitole (s. 14 – 20) je zasazuje do kulturního kontextu a vysvětluje 
z různých aspektů jejich kulturní příbuznost. Následující část (6.kap., s. 21 – 48) představuje 
vlastní badatelský přínos: autor v ní systemizuje a stručně charakterizuje všech 53 nástrojů, 
které do obou skupin patří. 
 Práce je doplněna velmi podrobnou literaturou a diskografií (poněkud zavádějícím 
způsobem označenou jako Prameny).  
 
Hodnocení: Jak bylo řečeno výše, práci považuji za mimořádně dobrou (při její přípravě se 
Milan Gonda stal špičkovým odborníkem na danou problematiku) a i přes drobné formulační 
nedostatky (související zřejmě převážně s tím, že je Gonda Slovák) navrhuji 45 kreditů. 
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