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Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    
Cíl, představit tvorbu Édith Piaf v procesu jejího utváření se a autorku a interpretku textů v jejím estetickém vývoji, 

studentka naplnila: ve svém textu rekonstruuje veškeré vlivy, osobní, emoční, estetické a dějinné, jež se spolupodílely. 

  

2.  Zpracování obsahu  
Studentka velice příhodně při výstavbě svého textu kombinovala chronologickou strukturu s logikou životních 

setkání v životě interpretky. Díky tomuto přístupu můžeme sledovat utváření interpretčiny estetiky jako souhru 

proměny doby, proměny dobového vkusu, různých životních událostí a setkání.  

 

Kontextualisace, jež autorka předkládá, pouze možná měly zahrnout ještě dva aspekty z dobové kultury první 

poloviny XX. století, z jejíhož kulturního podhoubí se chanson réaliste a hudební zjev jako Édith Piaf zrodily: (a) 

guinguettes, bals-musettes a (b) lidové tance jako java, musette apod.  

 

Ohledně dělení na kapitoly bychom vytkli pouze nelogické podrozdělení na jedinou podkapitolu  -  5.2.1 George 

Moustaki. Jinak je struktura jasná, přehledná a logická. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Text práce je členěn přehledně, orientace v něm je proto snadná. Citační norma byla dodržena, autorka by jen – na 

příslušných místech textu – měla užívat zkrácené citační identifikace – a to zejména při opakovaných citacích. 

 

V textu pouze překvapí číslování stránek římskými čísly. 

 

Text je napsán v češtině kultivované a k formulacím klademe doplňující otázku pouze jednu (viz otázka číslo (5) 

v rubrice Otázky k obhajobě) 

4. Přínos práce  
     Uceleností svého výkladu o zrodu estetiky chanson réaliste konkrétní interpretky studentka vytvořila text, který 

může posloužit jako cenný podklad literárně kritickým a textově a diskurzně lingvistickým pracím o textu a diskursu 

spadajících do žánru chanson réaliste a o textu a diskursu jednoho konkrétního interpreta žánru – Édith Piaf. 

 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

(1) Inspirovali se jednotliví interpreti žánru chanson réaliste mezi sebou? Je lze tyto vzájemné 

inspirace a vlivy doložit? 



(2) Mohla byste doplnit versi osobních mýtů Édith Piaf i s detaily? Zejména k jejímu narození na 

ulici a prvnímu setkání s matkou existují různé – tu více, tu méně barvité – verse.  

(3) Proč nefiguruje Théo Sarapo mezi individuálně zpracovanými medailonky mužů (jako 

podkapitoly kapitoly 3.3 Edith a inspirace muži), již – pracovně i životně – ovlivnili tvorbu Édith 

Piaf? 

(4) Mluvíte o klíčových mužích Édithina života. Zmiňujete rovněž významné ženy. Nezmínila jste 

ale přátelstvi Édith Piaf s Marlene Dietrich a samotnou osobu Marlene Dietrich. 

(5) Co myslíte těmito slovy (strana IX): »Čas od času zaslechneme některé prvky tohoto žánru, jako 

například melodramatické ztvárnění, intonaci či téma společenské bídy při poslechu současné 

hudby«. 

 

 

 

Bakalářská práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský jazyk 

a literatura.  
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