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Student Jakub Kubík se ve své bakalářské práci rozhodl zaměřit na téma související s regionální spolkovou hudební činností, vybral zatím nepříliš probádané téma mužského pěveckého spolku a konkrétně se věnoval spolku Pernštýn v Pardubicích. Zaměřil se na první desetiletí jeho existence (vznikl
v roce 1861) a sledoval jeho vývoj až do roku 1914.
Předkládaná bakalářská práce je založena na kvalitní heuristické základně – autor využil pramenů
vzniklých z činnosti spolku uložených v SOkA Pardubice i dobových regionálních tisků a čerpal rovněž
z nejstarších českých encyklopedií. Také sekundární literatura, z níž čerpá, svědčí o dobré orientaci
v tématu a regionu.
Práce má zajímavou a logicky členěnou strukturu, která autorovi umožnila nejenom dobře prezentovat sledované téma, ale zabývat se různými otázkami a hledat na ně odpovědi. Poté co autor v úvodu
shrnul dosavadní stav bádání o spolkové činnosti v 19. a 20. století a představil téma své práce, se
v následující kapitole (kap. 2.) věnoval problematice spolkové legislativy ve sledovaném období
a posléze (kap. 3.) se zaměřil na specifický problém pěveckých spolků, a to jak v obecné rovině, tak
i se zaměřením na oblast východních Čech. Posléze (kap. 4.) představil sledovaný region. Podařilo se
mu tak vytvořit obsahově nosný text, který tvoří logický prolog k další části práce, tj. vlastnímu
tématu sepsaném především na základě analýzy pramenů. Jedná se o dvě kapitoly (kap. 5. a 6.), které
jsou členěny na dílčí podkapitoly. Autor při jejich dílčí strukturalizaci zohlednil diachronní i synchronní
přístup, a díky tomu postihl vývoj spolku ve sledovaných letech s ohledem na problémy, které musel
v jednotlivých etapách řešit, a rovněž další otázky související s jeho činností, jež měly nadčasový
charakter. Díky tomu je čtenář seznámen s okolnostmi vzniku spolku, jeho organizační strukturou,
finanční stránkou a také jeho dalšími aktivitami – dobročinnými a volnočasovými.
Je zřejmé, že student Jakub Kubík, má dobrou schopnost práce se sekundární literaturou a na kvalitní
úrovni zvládá kritiku i analýzu pramenů. Jeho práce dokládá, že při excerpci a interpretaci informací
obsažených v použitých pramenech dokáže aplikovat znalosti ze sekundární literatury a jiných zdrojů.
Předkládaná bakalářská práce je kvalitně zpracovaná a přínosná, splňuje nároky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou výborně.
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