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_________________________________________________________________________________  

 

 

 Magisterská diplomová práce Kateřiny Ostřanské představuje další z příspěvků k dějinám 

italské opery v Praze, vzniklý v semináři Mgr. Marca Niubo, Ph.D. Zabývá se operou seria Semiramide 

riconosciuta Giovanniho Marca Rutiniho (1723–1797) na text proslulého Pietra Metastasia (1698–

1782) a okolnostmi i souvislostmi jejího pražského uvedení v roce 1752.  

 Práce je kromě obligátního úvodu (1.) a závěru (6.) rozdělena do čtyř hlavních kapitol a 

většího množství dílčích podkapitol. Kapitola 2. podává přehled o dosavadním stavu bádání, které se 

týká zejména: libreta Semiramide riconosciuta v kontextu básnické a libretistické tvorby Pietra 

Metastasia, různých zhudebnění tohoto libreta v kontextu podob italské opery seria v polovině 

18. století, a posléze speciálně Rutiniho zpracování a zhudebnění tohoto libreta i souvislostí pražské 

premiéry jeho opery. Kapitola 3. se zabývá libretem Pietra Metastasia, jeho různými verzemi, dějem a 

dramaturgií. Důkladněji potom pojednává o Rutiniho úpravě jeho verze libreta pro Prahu a jejích 

možných zdrojích. Kapitola 4. se soustřeďuje na okolnosti pražské premiéry operního zhudebnění 

G. M. Rutiniho a na zpěváky a zpěvačky pražské premiéry. Kapitola 5. se pak zabývá Rutiniho 

zhudebněním ve světle dochované rukopisné partitury, uložené dnes v Sächsische Landesbibliothek 

Dresden, a všímá si některých rysů skladatelovy hudební řeči i jeho hudební charakteristiky 

vybraných postav. 

 Na práci Kateřiny Ostřanské oceňuji zejména autorčin přehled a schopnost kritického 

vyhodnocení starší i aktuální odborné literatury k danému tématu, nejenom té domácí – ta je až 

doposud vcelku nepočetná – ale zejména mnohem početnější literatury zahraniční, publikované 

v angličtině, němčině, či italštině. A musím také uvítat a pozitivně hodnotit hojné využívání a citování 

stále početnějších relevantních internetových zdrojů.  

 Domnívám se, že poznatky, k nimž dospěla Kateřina Ostřanská na základě pramenného 

studia, znamenají zatím sice dílčí, avšak významné obohacení našich dosavadních představ a znalostí 

o italském operním provozu v Praze v polovině 18. století. Týká se to zejména úprav a krácení 

Rutiniho libreta oproti Metastasiovu originálu, možných předloh pro tyto úpravy (Chr. W. Gluck) i 

možných důvodů politicko-kulturních a provozně-ekonomických, které k nim vedly. Neméně přínosné 

je i sledování kariér zpěváků a zpěvaček, kteří účinkovali při pražské premiéře, a vyhodnocení jejich 

pravděpodobných vokálních kvalit a limitů – opět na základě studia dobových notových i nenotových 

pramenů. 

 Nelze pominout, že předložená magisterská práce má některé menší „vady na kráse“, jež se 

ovšem týkají převážně formálních a stylistických aspektů. V textu práce se občas objeví některé ne 

zcela spisovné či – přinejmenším pro mne – poněkud nezvyklé obraty („akorát“, s. 24, „doteď“, s. 43, 

výraz „běhavé koloratury“ – několikrát, „formový atyp“, s. 66, atp.). V poznámkovém aparátu mi u 

internetových odkazů chybí údaje, kdy byly příslušné webové stránky autorkou naposledy otevřeny, a 

rovněž některé bibliografické odkazy na literaturu nejsou zdá se úplné – chybí v nich odkaz na stránku 

či stránky apod.   



 Při případné diskusi u obhajoby bych od autorky práce rovněž uvítala, kdyby např. blíže 

osvětlila, v jakém smyslu – a proč – užívá pojmy „baroko“ a „galantní styl“ („přechod baroka ke 

galantnímu stylu“, s. 66) „operní reforma“ a s tím spojená „přirozenost“ (tamtéž), nebo „poslední 

dozvuky baroka“ (u Rutiniho, s. 64). 

 

 Nehledíc na tyto dílčí kritické připomínky, z nichž většina by se dala snadno odstranit při 

pečlivější redaktorské a korekturní úpravě, považuji magisterskou diplomovou práci Bc. Kateřiny 

Ostřanské za celkově zdařilou a vyhovující nárokům, kladeným obvykle na kvalifikační práce tohoto 

typu a této úrovně.  

 Navrhuji proto, aby byla tato práce klasifikována známkou výborně. 

 

 

 V Praze 28. 8. 2017 

        Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 

                oponentka 


