
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Romana Tůmová
Rok narození: 1996
Identifikační číslo studenta: 57836031

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy český jazyk — hudební výchova

Identifikační čísla studia: 586917

Název práce: Zhudebněná poezie J.V.Sládka s bibliografií skladeb
Pracoviště práce: Katedra české literatury (41-KCL)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Oponent(i): prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

Datum obhajoby: 17.05.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 3x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: 1. Uchazečka stručně představila svou práci - zmínila důvody výběru
tématu, nastínila postup práce a uvedla závěry, k nimž dospěla
2. Vedoucí práce zdůraznila velkou píli a houževnatost, s níž se
diplomantka pustila do shromažďování pramenného materiálu;
navzdory objektivním problémům spjatých s nedostupností archívů v
době pandemie koronaviru se jí podařilo se stavit obsáhlý, téměř
kompletní soupis hudebních děl, jejichž textovou složkou se staly
básně J. V. Sládka.
3. Oponentka uvedla, že při volbě tématu diplomantka vhodně
zužitkovala oba studované obory. Význam shromážděného
bibliografického soupisu je nepopiratelný, oceněníhodná je však
rovněž interpretační část práce, v níž diplomantka prokázala
schopnost výstižně charakterizovat Sládkův básnický rukopis i
rozpětí jeho tematických a výrazových poloh.

Komise práci vysoce ocenila. Nejen pro její obsažný pramenný
základ (v podobě bibliografického soupisu hudebních skladeb se
Sládkovými texty), jenž poslouží jako východisko pro další badatele,
nýbrž i pro úroveň analyticko - interpretační části, v níž diplomantka
vzorným způsobem propojila kompetence získané studiem obou
oborů. Na základě tohoto hodnocení se komise usnesla, že diplomová
práce Romany Tůmové si zaslouží být navržena na ocenění formou
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AGONu.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. ............................

 Mgr. Filip Komberec, Ph.D. ............................
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