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Posudek vedoucího bakalářské práce : 

 

 

     Bakalářská práce Karly Čížkové se věnuje písňovým textům ne příliš známé 

brněnské kapely Květy (*1999), pro kterou píše texty Martin Evžen Kyšperský 

(*1980). Studentka si pro účely práce zužuje oblast Kyšperského textařské tvorby na 

obraz ženy v jeho písňových textech, neboť se právem domnívá, že zobrazení ženy (v 

některé z jejích podob) je v textech kapely dominantní.  

 

      Autorka nás nejprve stručně seznamuje s kapelou a věnuje se jejímu žánrovému 

zařazení, a to jak hudebnímu, tak i literárnímu (texty). Poukazuje především na řazení 

kapely k tzv. brněnské alternativě a toto vymezení problematizuje. Součástí práce je i 

zajímavý rozhovor s výhradním textařem kapely Kyšperským. Interpretační jádro 

práce (s. 10 - 39 bakalářské práce) je vyhrazeno tematům a motivům, podobám 

ženské postavy (autorka si pracovně vymezuje pět ženských typů) a celkové 

interpretaci pěti písní, které autorka považuje za stěžejní. 

 

     Z práce je patrný cit pro psanou i zpívanou poezii, smysl pro interpretaci textu a 

nadhled; na práci oceňuji také systematičnost zpracování a výběr tématu, snahu o 

osobní vklad.  

 

     Pro účely obhajoby doporučuji Karle Čížkové shrnout další rysy poetiky textů 

brněnské kapely Květy a uvažovat o zpívané poezii v širších souvislostech 

teoretických i v souvislostech literárního života: jakou funkci plní zpívaná poezie 

dnes; jak se proměnila funkce zpívané poezie; jaké jsou nároky na dobrého textaře 

atp. 

 

     Práci Karly Čížkové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. Přeji 

studentce mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu. 



 

 

 

 

V ........................  dne ..............                        ............................................. 
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