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Dvousvazková diplomová práce Luboše Procházky se soustředila na jednu z klíčových postav 
jihočeského hudebního života dané doby, na Františka Gregoru. Pojem klíčová postava 
v předchozí větě je užit záměrně spíše metaforicky, protože Gregora, nasvětlen z různých 
stran (viz podtitul práce), se stal pro diplomanta klíčem k předvedení důležitosti zkoumání 
osobností a historických skutečností, které spoluutvářely hudební život českých zemí 19. 
století mimo „hlavní“ centra. Téma centrum a (tzv.) periferie je tu nahlíženo z jiné 
perspektivy, než by tento mnohoslibný slogan, pod nímž se často skrývají  nejrůznější 
pojednání, navozoval.  

V prvním svazku práce autor shrnuje ze zmíněné perspektivy soubor dosavadních 
poznatků o Gregorovi i hudebním životě v jeho hlavním působišti, v Písku, a protože zná 
výborně dostupné gregorovské prameny, současně prověřuje mnohá konstatování svých 
předchůdců, koriguje některé z nich, doplňuje je a hypoteticky uvažuje o vyvození jiných 
interpretací pramenů. Přitom má stále na paměti sledování interakce prostředí, jeho podmínek 
a možností, které významně vstupovaly do Gregorových aktivit, jimiž samozřejmě on, jako 
tvůrčí duch, měnil, rozvíjel i konzervoval tyto historické konstelace. Po biografistice, v níž je 
pojednán i Gregorův dnes známý kompoziční odkaz, následují v druhé části prvního svazku
podrobné hodnocení současného stavu a zpracování gregorovských pramenů.

Tato část připravuje kriteria  uspořádání a obsahu katalogů, jež obsahuje svazek druhý. 
Jejich základ představuje zkatalogizovaný fonr skladatele uložený v Českém muzeu hudby 
(NM v Praze), k nimž diplomant přiřadil ještě gregorovské položky z relevantních 
regionálních fondů. Na základě tohoto katalogu fondů dále, pro snadnější hledání, uspořádal 
položky do systematického katalogu a abecední soupis děl. Jako doplněk pak figuruje soupis 
nenotových pramenů. Hlavním účelem tu tedy byla katalogizace skladatelského odkazu 
uloženého v ČMH, jen takto se totiž mohl diplomant dostat k potřebným pramenům. Katalog 
skladeb tak představuje „work in progress“,  otevřený katalog k dalšímu doplňování. Bohužel 
tato „víceúčelovost“ jeho zpracování brzdila autorovu práci, protože ze strany ČMH nebyla 
jasně stanovena pravidla a požadavky téměř až do odevzdání práce. Katalog  pečlivostí svého 
zpracování představuje sám o sobě velký a časově náročný badatelský výkon.

Luboš Procházka prokázal svou diplomovou prací vytříbený smysl pro heuristiku, 
metodičnost a pečlivost při zpracování materiálu, schopnost kritického myšlení při hledání 
otázek, které prameny kladou. Přínos jeho práce pak vynikne zejm. při dalším možném 
srovnání se studiemi Kapustovými, věnovanými zcela odlišnému (a přeci v mnoha rysech 
shodnému) prostředí Litomyšle 19. století. Procházkova diplomová práce plně odpovídá 
požadavkům na ni kladeným. a ráda ji doporučuji k obhajobě s návrhem na klasifikaci 
výborně.
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