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Kritéria hodnocení práce
Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce
Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu
Využití praktických a uměleckých zkušeností
Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň
Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací
Adekvátnost použitých metod
Logická stavba a členění práce
Formální úprava a náležitosti práce
Stylistická a gramatická správnost
Vlastní přínos studenta
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi
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Dílčí připomínky a návrhy
•

Možno doplnit podrobnější informace o konkrétních zdrojích do úvodu a detailněji =
rozsáhleji shrnout závažná fakta uvedená v jednotlivých analýzách

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Práce Marie Matějkové se věnuje tématu, jež dosud v česky psané literatuře nebylo
podrobněji zpracováváno. V čtivé podobě představuje autorka světoznámou pěvkyni
v netradiční rovině – jako skladatelku a básnířku. Analýzy, které Marie Matějková předkládá,
dobře osvětlují obě dvě jmenované polohy, což je jednoznačně nesporným přínosem této
bakalářské práce. V práci autorka správně postupuje od obecného ke konkrétnímu, text je
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členěn logicky a přispívá tak dobrému porozumění při četbě. Formálně i obsahově splňuje
předložená práce veškeré nároky závěrečné práce bakalářského studia.
Otázky pro diskuzi
• Koresponduje volba literárních druhů, které Ema Destinová psala, s jejími pěveckými
prioritami?
• Která díla – a bylo by to opravdu možné – by se nejlépe hodila k rekonstrukci,
k běžnému provádění na dnešních pódiích? Co může Destinnové tvorba říci
současnému posluchači?
Práci doporučuji k obhajobě.
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