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Marie Farová je absolventkou studijního oboru Hudební výchova - Hra na nástroj (klavír).
Volba tématu vyplývá z jejích hudebních, duchovních a společenských aktivit v místě rodiště 
a domova. Z celé práce je patrný zájem o zpracovávanou tématiku a schopnost najít unikátní 
kontakty a zdroje jak v regionu Milevska, tak v příslušných knihovnách a archivech.

Práce má 145 stran včetně fotograficky doložených dokumentů a příloh. Je adekvátně svému 
záměru rozdělena do tří kapitol (Historie Sepekova, Rukopis, Písně Mariánské), má jasně 
koncipovaný Úvod a Závěr, kde je popsána motivace, okolnosti a výsledky původní, velmi 
cenné (a náročné) badatelské práce.

Práce je významným příspěvkem do výzkumného tématu katedry hudební výchovy – česká 
kantorská hudba 17. – 19 století. Sepekovský mariánský kult a jeden z jeho stěžejních 
dokumetů - kancionál Písně Mariánské jsou zde nejen předmětem popisu, ale také tvůrčí 
práce, jejíž výsledek je z hlediska hudebního, hudebně provozního, historického i 
pedagogického velmi cenný. Písně jsou uvedeny v originále (fotografie), pak v úpravě M. 
Farové (dle charakteru klávesový doprovod s číslovaným basem, melodický instrumentální 
hlas, druhý hlas, úprava pro čtyřhlasý sbor) a je připojen krátký komentář k obsahovému a 
hudebnímu charakteru skladby včetně důvodu realizace dané úpravy. Můžeme samozřejmě 
diskutovat o jednotlivých úpravách, autorka u každé písně musela volit, rozhodovat se, a to
jak o celkovém charakteru úpravy, tak i o nejmenších detailech. Ráda konstatuji, že se v rámci 
možností podřídila dobovým zvyklostem a cíli vytvořit praktické úpravy k provozování. 
Tomu odpovídá vedení hlasů, rytmizace basové linky, výběr harmonie, volba úpravy dle 
charakteru skladby a mnoho dalších jednotlivostí. Autorka zde otevírá prostor pro další tvůrčí 
badatelskou práci.

Drobné nedostatky v žádném případě neovlivňují vysokou kvalitu práce. Jedná se např. o 
interpunkci (str. 6, 7, 85), drobnosti v textu na str. 25, správně zpytovat (str. 28), chybky 
v anglickém abstraktu. Prosím o vysvětlení, jaký je obsah termínu „namalován starodávným 
způsobem“ (str. 15). V kapitole Historie Sepekova pracuje diplomantka s velkým množstvím 
informací, získaných z různých zdrojů. Jejich výběr a přehledné a srozumitelné upořádání 
v souvislosti s tématem je náročné a vyžaduje ještě větší zkušenost a patrně i čas – přece jen 
meritem práce bylo zpracování kancionálu.

V seznamu použité literatury a zdrojů jsou uvedena pouze ta díla, která bezprostředně souvisí 
s tématem. Vím, že celkový záběr k tématu se vzdáleněji vztahující literatury a dokumentů je 
u autorky široký. Myslím, že by bylo dobré uvést i k tématu se přímo vztahující vlastní 
bakalářskou práci.



Závěr: 

Autorka splnila všechny stanovené cíle, které byly zadáním tématu vymezeny. Diplomová 
práce je po stránce formální i obsahové vyvážená, zcela koncentrovaná na zpracovávané 
téma. Po stránce jazykové je nadprůměrná a plně adekvátní dané tématice, po stránce 
výtvarné je výjimečně kvalitní. S jedinečnými prameny, sloužícími k výzkumné práci, zachází 
autorka velmi pečlivě, s profesionálním respektem. Své záměry do budoucna sdělila v závěru, 
hodlá svůj výzkum zaměřit na další sepekovské památky a, předpokládám, jedinečný hudební 
odkaz farností Milevského kláštera.

Při obhajobě bych ráda vyslechla představu diplomantky o dalších badatelských krocích v této 
oblasti.
A také bych byla ráda, kdyby pohovořila o současném stavu hudebního a v souvislosti s ním 
duchovního života ve farnostech Milevského kláštera.

Práci doporučuji k obhájení.

doc. MgA. Jana Palkovská

V Praze 20. 5. 2015                      


