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     Bakalářská práce Terezy Lesákové se věnuje zhudebněné verzi vybraných básní 
jednoho z profilujících českých básníků 20. století: Jana Skácela v podání 
Hradišťanu, v jehož čele stojí více než třicet let Jiří Pavlica. Pavlica je duchovním 
otcem zhudebnění Skácelových veršů a projektu, jehož součástí je např. i taneční 
představení (rovněž přiloženo k práci).
     Nutno poznamenat, že bakalářská práce Terezy Lesákové prošla cestou značné 
redukce, od původně zamýšlené šíře uchopení problému k užší profilaci a zaměření: 
Tereza se nejprve měla v úmyslu věnovat zhudebněným veršům několika 
významných českých básníků a jejich interpretaci, během práce se však ukázalo, že 
bude efektivnější práci zacílit na jediného autora. Tereza si zvolila právě Skácelovy 
zhudebněné verše. 
     Dle mého názoru je třeba ocenit, že práce není deskripcí ani kompilátem různých 
analýz a interpretací veršů a jejich zhudebnění, avšak syntetizuje vlastní pohled se 
závěry z anketního šetření zaměřeného na interpretaci vybraných písní (byť se Tereze 
vrátilo jen 16 odpovědí) i se závěry z rozhovoru s Jiřím Pavlicou.
     Práce je jasně strukturována, cíl práce je jasně vymezen. O Skácelovi i Pavlicovi 
je velmi stručně řečeno jen to, co je podstatné pro pochopení zhudebnění veršů.
Interpretaci jednotlivých písní vztahuje k celku a jednotící ideji alba. Podstatnou 
součástí práce je srovnání nezhudebněných veršů se zhudebněnými; zde se Tereza 
zaměřuje zejména na ty aspekty, ve kterých se jí zdá celkové vyznění textu odlišné od 
celkového vyznění písně. Kromě teoretického zázemí práce oceňuji i autorčin cit pro 
interpretaci básnického textu i písňového podání.
     Tereza se tedy musela vyrovnat s texturou o dvou rovinách, textové a hudební, se 
dvojí interpretací. Každá z nich byla navíc interpretací „textu“ významné osobnosti. 
O Jiřím Pavlicovi např. víme, že rád překračuje hranice žánrů, je v mnohém 
nekonvenční, experimentuje.
     Pro účely obhajoby doporučuji diskusi na téma závěrů Tereziny práce, a to i 
dílčích, např. výše zmíněného Terezina vlastního srovnání nezhudebněné a 
zhudebněné varianty, kompozici alba, která je sama nositelkou smyslu. Pro další 
volnou diskusi mohou být zajímavými podněty také zjištění z anketního šetření či 



rozhovor s Jiřím Pavlicou.
     Práci Terezy Lesákové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. Přeji 
Tereze Lesákové mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.
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