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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

 

Domácí tvorbě polyfonních mešních ordinárií konce 16. století nebyla dosud věnována taková pozornost, 

jakou by si téma zasloužilo. Česká muzikologie se totiž zaměřovala na stylovou analýzu jiných hudebních 

druhů – moteta a propria, které se již dočkaly monografického zpracování.
1
 V případě mešního ordinária 

však na podobné uchopení stále čekáme a musíme se proto spokojit s dílčími sondami ve studiích Emilána 

Troldy, Jaromíra Černého nebo v novější době Martina Horyny. Bakalářská práce Natálie Krátké má být 

prvním krůčkem na soustavné a dlouhé cestě vedoucí k lepšímu poznání polyfonní mešní tvorby české 

renesance. Za tímto účelem se diplomantka rozhodla zpracovat anonymní velikonoční ordinárium (Missa 

Resurrectionis Domini) z vícehlasého graduálu literátského bratrstva u kostela sv. Michala na Novém Městě 

pražském (CZ-Pu, XI B 1a-d; CZ-Ps, DA II 3), který je klíčovým pramenem pro poznání domácí liturgické 

polyfonní tvorby konce 16. století.  

 Hlavní text práce je rozdělen do čtyř kapitol, z nichž většina se dále dělí na podkapitoly. Autorka 

v úvodu naznačuje směr, jímž se ve svém textu bude ubírat. Poté v první kapitole představuje vývoj stavu 

bádání o svatomichalském graduálu, v němž se snaží podchytit všechny relevantní zmínky o prameni od 19. 

století až do současnosti. Všímá si v něm jak oborové, tak neoborové literatury. Druhou kapitolu věnuje 

rozsáhlému kodikologickému popisu jednotlivých svazků graduálu, v němž probírá všechny důležité prvky 

potřebné k dalšímu srovnávacímu výzkumu (vazba, papír, skladba, písařské ruce atd.). Jádrem práce jsou 

třetí a čtvrtá kapitola, v nichž autorka podrobuje výše zmíněné mešní ordinárium nejprve důkladné analýze a 

poté jej komparuje s ordináriem nalezeným v hlasových knihách literátského bratrstva v Hradci Králové 

(CZ-HKm, Hr-22 & Hr-23). V analýze rozebírá canty firmy použité v jednotlivých mešních částech (Kyrie, 

Gloria, Credo), snaží se dohledat jejich původ a také popisuje jejich přetváření v kontrapunktické práci. 

V kapitole věnované komparaci diplomantka srovnává znění v pražském graduálu se zněním v graduálu 

královéhradeckém a určuje míru jejich shod a odlišností. Na základě rozboru formuluje Natálie Krátká 

závěry, jež dávají podněty k dalšímu bádání (autorské/neautorské revize polyfonních skladeb, sepjetí 

jednohlasé a vícehlasé tradice atd.). Práce je doplněna seznamem pramenů, literatury a seznamem zkratek. 

Na část textovou navazuje rozsáhlý ediční oddíl, v němž po úvodní ediční zprávě autorka zpřístupňuje jak 

pražské, tak hradecké znění mešního ordinária. 

  Mám-li celkově zhodnotit práci Natálie Krátké, musím říci, že svým výkonem naplnila požadavky 

kladené na formální a obsahovou stránku bakalářské práce. Podařilo se jí podrobněji rozpracovat téma, 

jemuž se věnovala již ve druhém ročníku v rámci Semináře starší hudby, přičemž měla možnost revidovat a 

prohloubit nejen svou seminární práci, ale též práce svých kolegů (Martina Šimsová, Frederik Pacala). 

V průběhu zpracovávání bakalářského tématu se nutně otevřely nové badatelské problémy, které svou 

složitostí zatím převyšují možnosti studenta bakalářského studijního programu a bylo tudíž nutné je 

ponechat ve fázi nezodpovězených otázek, k nimž se v budoucnu buď vrátí sama diplomantka, nebo někdo 

z jejích následovníků. Autorka se v textu nevyvarovala několika překlepů (namátkou např. s. 20 „pani“ 

místo „panis“) či omylů (s. 65: „breves“ místo „semibreves“), to ovšem nijak nesnižuje celkovou hodnotu 

její práce. Pro další intelektuální a odborný vývoj diplomantky bude nezbytné překonat jistý ostych 

v kladení si odvážných otázek tváří v tvář zkoumanému materiálu a posílit puzení k neúnavnému a 

samostatnému hledání odpovědí či alespoň formulování hypotéz. Tak se jí stane bádání nejenom životní 

nutností, ale i vášní a zábavou. 

 Navzdory několika svým připomínkám navrhuji komisi vzhledem k nespornému přínosu práce 

hodnocení výborně. 
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