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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

 

 

Frederik Pacala se ve své bakalářské práci zaměřuje na téměř neznámý spisek Idea unionis 

musicae et poeticae Václava Clementa Žebráckého (c1589-1637) s cílem edičně zpřístupnit 

jeho obsah k další odborné diskusi. 

 Hlavní text práce je rozdělen do sedmi kapitol, z nichž některé se dále dělí na 

podkapitoly. Autor v úvodu naznačuje směr, jímž se ve svém textu bude ubírat. Poté 

představuje konvolut XLIV.f.12 zámecké knihovny na Křivoklátu, kde je Clementův traktát 

unikátně dochován. Následně se zaměřuje na osobnost Václava Clementa Žebráckého, u 

něhož sleduje dosavadní stav poznání jeho života a díla. Jádrem textové části práce je 

formální a obsahový rozbor spisku Idea unionis musicae et poeticae. Díky němu se Frederiku 

Pacalovi podařilo objevit úzkou spojitost mezi Clementovým textem (resp. částí věnované 

hudbě) a traktátem Synopsis musicae novae Johanna Lippia (1585-1612), což napomůže 

k lepšímu pochopení hudebně-teoretického diskursu na pražské univerzitě v době těsně 

předbělohorské. Dosud jsme o něm totiž měli velmi málo zpráv. Na základě rozboru 

formuluje Pacala závěry, jež dávají podnět k dalšímu bádání. Práce je doplněna seznamem 

pramenů a literatury, seznamem tabulek, grafů, obrázků a zkratek.  

 Na část textovou navazuje oddíl ediční, v němž po úvodní editorské poznámce 

Frederik Pacala zpřístupňuje formou komentované kritické edice nejen samotný traktát Idea 

unionis musicae et poeticae, ale též další Clementovy básnické texty, jejichž inspiračním 

zdrojem se stala hudba. 

  Mám-li celkově zhodnotit práci Frederika Pacaly, nelze než konstatovat, že svým 

výkonem bohatě naplnil, ba přesáhl požadavky kladené na formální a obsahovou stránku 

bakalářské práce. Poznatky, k nimž během přípravy práce došel, jsou objevné a přínosné 

nejen pro hudební, ale i pro literární historiky. Jsou totiž výsledkem poctivé, pilné, soustavné 

a dlouhodobé práce, s jakou jsem se dosud u studentů nesetkal. Ani tak ovšem nebylo možné 

zadané téma beze zbytku vyčerpat. Do budoucna proto hledím s nadějí, že tomu, co je v této 

práci pouze naznačeno v podobě nezodpovězených otázek a námětů k výzkumu, se Frederik 

Pacala bude věnovat hlouběji ve svém dalším bádání. Má jediná výtka směřuje k autorově 

stylistice, která má své limity a bude ji proto třeba vylepšit. 

 Navzdory posledně zmíněné připomínce navrhuji hodnocení výborně. 
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