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Notové archivy klášterů v Čechách a na Moravě jsou velmi významným dokladem pro 
poznání repertoáru určité lokality a o jeho šíření.  Kostely a kláštery byly v 18., ale ještě i po 
část 19. století vlastně jedním z mála míst, kde bylo možno veřejně slyšet komponovanou 
hudbu. Výzkum hudebních archivů jednotlivých klášterů patří dosud mezi oblasti 
nedostatečně zpracované, proto jsou témata z tohoto okruhu stále aktuální a důležité pro 
poznání hudební kultury na našem území. 

Diplomantka se zaměřila na tvorbu nepříliš známého skladatele Antonína Celestýna 
Mentzela, jehož život a dílo je spojené s benediktinským klášterem v Broumově, kterému 
věnuje také podstatnou část své práce.  

Diplomová práce je přehledně rozdělena do několika částí. První dvě se zabývají 
hudbou v Broumově – první kapitola je zaměřena na historii broumovského kláštera a na 
broumovské školy v 18. století s důrazem na hudební souvislosti. Druhá kapitola obsahuje 
charakteristiku dvou broumovských hudebních sbírek – sbírky klášterního kostela sv. Václava 
a farního kostela sv. Petra a Pavla, který byl také podřízený klášteru.  Třetí část věnuje 
skladateli a hudebníkovi Antonínu Celestýnovi Mentzelovi – shrnuje základní informace 
o jeho životě a díle. Popisuje prameny k jeho pěti dochovaným skladbám a zamýšlí se nad 
jejich využitím při liturgii a popisuje jejich hudební zpracování. Na základě rozboru se snaží 
Mentzelovo dílo zařadit do dobového kontextu a částečně srovnává s jeho „českými“ 
současníky – G. Jacobem, B. M. Černohorským, A. Reichenauerem, J. J. A. Brentenrem 
a Č. Vaňurou. Čtvrtá kapitola je věnována viole d´amore a jejímu využití v Mentzelových 
skladbách. Po této kapitole následuje ediční zpráva ke spartaci, závěr, seznam pramenů 
a literatury. Velmi rozsáhlými oddíly jsou spartace Mentzelových skladeb a soupis části 
broumovské klášterní sbírky. Soupis obsahuje jméno skladatele, název skladby, dataci 
a signaturu. 

Úvodní kapitoly vypracovala diplomantka převážně na základě studií německého 
badatele Rudolfa Klinkhammera a studentských pracích Kamila Remeše. Klinkhammer se 
břevnovskou a broumovskou sbírkou zabývá téměř 30 let a v dohledné době plánuje vydat 
katalog a monografii o hudebním životě v těchto klášterech v 18. století. V průběhu doby 
však publikoval alespoň dílčí studie, ve kterých prezentoval průběžné výsledky svého 
výzkumu. Diplomantka se velmi dobře vyrovnala s německým textem, ke kterému 
přistupovala dokonce s kritickým nadhledem – upozorňuje na některá Klinkhammerova 
nedoložená tvrzení, někdy navrhuje dokonce obsáhlejší vysvětlení. V některých případech 
ale i ona sama mohla být pečlivější v parafrázování textu.1 

Soupis použité literatury prozrazuje, že pro obecnou historii benediktinského řádu 
a broumovského kláštera využívala autorka převážně internetových zdrojů, i když 
spolehlivých.  

Kapitola o hudebních sbírkách je vůbec prvním původním shrnujícím pojednáním 
o broumovských hudebních sbírkách v českém jazyce. Diplomantka ale opomněla uvést 
                                                           
1
 s. 12 – parafráze textu opata O. Zinkeho ohledně povinností regenschoriho, které bylo 

určeno všem benediktinským klášterům spadajícím pod břevnovskou správu, nikoliv pouze 
pro Broumov. 
 



zdroje, na základě kterých tuto charakteristiku sestavila – podkladem byly katalogizační 
záznamy Českého muzea hudby a Souborného hudebního katalogu Národní knihovny ČR 
a v případě klášterní sbírky i samotný notový materiál.  

V  části pojednávající o životě skladatele Mentzela nevyužila diplomantka vlastní 
zjištění vztahujících se k životním údajům, které uvádí v popise skladeb – na autografu 
Miserere mei Deus (sign. XXXVIII B 97) je přípis, který dokazuje, že Menzel byl ještě v roce 
1717 v Broumově učitelem a komponoval.   

Autorce se ale díky pečlivé práci s prameny podařilo oproti původním katalogizačním 
záznamům Českého muzea hudby a Souborného hudebního katalogu nově identifikovat 
některé rukopisy Mentzelových skladeb jako autografy a jeho písařskou ruku 
v broumovských chorálních knihách. 

Velký prostor věnovala autorka analýzám Mentzelových  skladeb. Podrobně se zabývá 
textem, jak z hlediska užití při liturgii, tak jeho zněním, které se snaží porovnat s relevantními 
textovými materiály. Analýza hudební je spíše popisem, který charakterizuje vnější a formální 
hlediska.  

Připojené spartace a ediční zpráva jsou dokladem o další zvládnuté dovednosti 
muzikologického řemesla, ale bylo by dobré doplnit ediční zásady. 

 
Po stránce formální je práce vypracována velmi pečlivě a úhledně, pouze stránkování 

spartací by mělo být průběžné. Z hlediska typografického by na konci řádků neměly zůstávat 
jednopísmenné předložky nebo pořadové číslice či iniciály. Bibliografické citace jsou uváděny 
jednotně. Abstrakt by měl být zařazen na začátek práce. 
 

Práci Viktorie Dědečkové považuji za velmi užitečnou, i když některá tvrzení by bylo 
potřeba ještě lépe propracovat. Diplomantka si je sama vědoma některých svých limitů, 
které se například týkají znalostí dobové liturgie.  V části kompilační však autorka projevila 
dobrou schopnost syntézy a postižení základních a podstatných momentů vztahujících se 
k hudebnímu provozu kláštera. Její práce je rozhodně významným příspěvkem k výzkumu 
duchovní barokní hudby v Čechách. Provedla charakteristiku významných broumovských 
chrámových sbírek a zprostředkovala hudební dílo lokálního skladatele Antonína Celestýna 
Mentzela jak ve formě edice, tak jeho koncertním provedením, a pokusila se jeho působení 
a skladby zasadit do širších souvislostí.   
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 
 
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. 

V Praze dne 15. června 2014     


