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Bakalářská práce Kateřiny Hanušové se věnuje opeře Perdida skladatele Josefa Nešvery, zejména tedy její 

textové složce a činoherní předloze libreta.  

Kapitoly jsou na první pohled vcelku logicky sestaveny, možná jen zbytečně drobně členěny, což je 

pak pravděpodobně příčinou toho, že v jejich obsahu dochází v některých případech k nadbytečnému 

opakování základních informací (např. informace o tom, že Kvapila podnítilo k tvorbě libreta Perdidy 

představení hostujícího divadelního souboru, nacházíme hned ve třech kapitolách na straně 20, 22 a 23, 

přičemž druhá zmínka odkazuje na první, ale třetí zmínka nikoli, a dokonce je doplněna odkazem na jiný 

zdroj této informace – pozn. č. 59 vs. č. 67). Zabýváme-li se rozčleněním kapitol a uspořádáním celého 

vnitřního obsahu práce, zdá se jako lepší řešení velkou kapitolu 6. Hudební složka opery včlenit jako 

podkapitolu 4.2.2 ke kapitole 4. Opera Perdida. Svým malým rozsahem působí takto nevyváženě a příliš 

upozorňuje na hlubší nerozvedení tématu hudební složky opery v této práci, které je ovšem vzhledem 

k zaměření práce pochopitelné a sama autorka správně podotýká, že by důkladnější prozkoumání hudební 

složky vyžadovalo podrobnější vhled do notového textu a vydalo by na celou větší práci.  

 Jako těžiště práce chápu kapitolu 5. Porovnání libreta a jeho činoherní předlohy. Autorka na základě 

prostudované literatury nejprve vytyčila hlavní témata objevující se v Shakespearově Zimní pohádce, a ta 

poté porovnala s výsledným Kvapilovým libretem. Podobně jsou porovnány také rozdíly ve struktuře a pojetí 

postav. 

Podíváme-li se na samý začátek práce, namísto „stavu bádání“, který bychom čekali v muzikologické 

práci tohoto typu, zařadila autorka po kapitole 1. Úvod kapitolu 2. Prameny a literatura, kde podle vlastních 

slov předkládá „přehled textů, z nichž tato práce vychází“ (s. 9). Na rozdíl od stavu bádání se vůči textům 

nijak kriticky nevymezuje, podává pouze komentovaný přehled použité literatury. Správně však hodnotí 

Kvapilův autobiografický text jako literaturu povahy pramenné, podobně jako text Rudolfa Deyla O čem vím 

já, kde se jedná o vzpomínky na přítele Jaroslava Kvapila. 

Po stránce jazykové je práce místy trochu formulačně neobratná (zmiňme např. jen přelom 

stránky 15 a 16) a obsahuje velké množství vynechaných či přehozených písmen, opomenutých či 

nadbytečných mezer, teček, atp. Pro zpřehlednění textu zvolali autorka užívání kurzívy v případě literárních 

a hudebních děl. Bohužel se tohoto pravidla nedrží striktně a u mnoha případů je pak kurzíva opomenuta. 

Závěrem pouze malé upozornění na chybné umísťování indexů podčarových poznámek – v  citacích je 

obvyklé psaní těchto indexů až za uvozovky, na konci věty potom ve většině případů za tečku, atp. Po výčtu 

těchto drobných nedostatků, který by měl sloužit spíše jako zpětná vazba a doporučení pro další práci, bych 

ráda ještě upozornila na nadbytečné opakování celých bibliografických údajů v podčarových poznámkách. 

Vzhledem k tomu, že předložená práce splňuje všechny nároky obvykle kladené na závěrečné práce 

tohoto typu, doporučuji ji k obhajobě. Především z důvodu velkého počtu zmíněných drobných nedostatků 

pak navrhuji hodnocení bakalářské práce Kateřině Hanušové „velmi dobře“. 
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