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oponentský posudek

Bakalářská práce Natálie Krátké Missa Resurrectionis Domini ve vícehlasém graduálu 
literátského bratrstva u kostela sv. Michala na Novém Městě pražském. Analýza mešního 
polyfonního ordinária je sondou do problematiky polyfonní mešní kompozie v Čechách ve 2. 
polovině 16. století. Autorka v ní navazuje na svou písemnou práci, která vznikla v rámci kurzu 
Seminář starší hudby, a kromě vlastní hudební analýzy vybraného mešního cyklu věnuje značný 
prostor též kodikologickému rozboru pramenů (hlasové knihy CZ-Pu XI B 1a-d a CZ-Ps DA II 3)
a srovnání skladby s fragmentem mešního ordinaria z hlasových knih Hr . Práce je doplněna 
rozsáhlou notovou přílohou, do které byly zařazeny též revidované transkripce vypracované 
během uvedeného semináře dalšími studenty a které posloužily jako východisko pro autorčinu 
analytickou práci. 

Bakalářská práce Natálie Krátké je zpracována velmi pečlivě a po formální stránce jí není 
prakticky co vytknout. Rovněž kapitola Stav bádání stejně jako popisné pasáže týkající se 
rozboru pramenů nebo hudební struktury mešních částí se vyznačují systematičností a 
přehledností. Na druhou stranu je, bohužel, škoda, že se autorka nepokusila formulovat alespoň 
několik základních otázek, které by prokázaly její orientaci (přiměřenou bakalářskému stupni 
studia) v dobovém historickém kontextu a také porozumění kompozičním postupům (nikoli 
pouhý popis jevů) uplatňovaným ve zkoumaném materiálu. Přivítala bych též zařazení stručné 
kapitoly pojednávající obecněji o polyfonním mešním ordinariu v 16. století, neboť stav bádání 
sice reflektuje (vyčerpávajícím způsobem) edice a literaturu bezprostředně související s 
pramenem nebo jeho repertoárem, v práci se ovšem nedozvíme např. čím se vyznačovalo 
komponování mešních cyklů v Čechách ve srovnání s jinými evropskými zeměmi (zvláště jedná-
li se o utrakvistické prostředí). Pro názornější ilustraci analytických textů bych doporučovala 
zařazení grafických schémat, která by autorce usnadnila formulaci obecnějších poznatků o 
struktuře jednotlivých skladeb a usnadnila jejich porovnávání. Můžeme s jistotou tvrdit, že cyklus 
pochází z pera jednoho autora? 

Přes uvedené výtky splňuje bakalářská práce nároky kladené na tento typ kvalifikačních prací, 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhují hodnocení velmi dobře. 
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