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     Diplomová práce Lenky Rejzkové vznikla prohloubením a rozšířením bakalářské 
práce na stejné téma. Bakalářská práce byla obhájena jako výborná a byla komisí 
doporučena k rozšíření na práci diplomovou. 

     Práce se - po významném rozšíření a úpravách - věnuje písňovým i básnickým 
textům Karla Kryla v letech 1968 – 1989, byť zhruba polovinu textů napsal Karel 
Kryl před rokem 68. Je třeba zdůraznit, že Krylovi – básníkovi se, na rozdíl od Kryla 
– písničkáře, věnuje drtivá menšina sekundární literatury, ať se již jedná o sekundární 
literaturu odbornou nebo popularizující. V tomto ohledu vnímám diplomovou práci 
Lenky Rejzkové jako velmi podnětnou, přínosnou a do jisté míry i průkopnickou.

      Lenka nejprve vymezuje místo zpívané poezie v literárním životě, dále se věnuje 
specifikům písňového textu a textu básnického, místu Karla Kryla coby osobnosti 
mezi českými písničkáři. Zde např. velmi trefně a výstižně charakterizuje tvorbu 
ostatních profilových písničkářů české scény. Jádrem práce jsou kapitoly Etapy a 
vývoj autorovy poetiky a interpretace vybraných textů, Specifické literární kvality 
písňových textů, Vývoj poetiky básní, Srovnání vývoje básní a písní, Srovnání 
specifických literárních kvalit básní a písní, Jak hudební realizace dotváří náladu 
textu, Živost Krylova díla. Ve všech těchto kapitolách především interpretační povahy
diplomantka prokázala cit pro interpretaci smyslu Krylova díla, smysl pro 
systematičnost a důslednost zpracování.

     Důslednost a poctivost zpracování diplomové práce je patrná již na 
makrostruktuře práce. Součástí práce je dvoustránková časová osa, která velmi 
názorně (s. 20 – 21 diplomové práce) ukazuje Krylovu písňovou a básnickou tvorbu 
(osa je členěna horizontálně i vertikálně) a usouvztažňuje tak vývoj poetiky textů 
písňových s poetikou textů básnických v období 1968 - 1989. Na vlastních 
interpretacích jednotlivých písňových textů oceňuji, že se diplomantka nesnaží 
postihnout vše, ale vybírá jeden úhel pohledu, a v něm se snaží jít do hloubky.

     Pro účely obhajoby doporučuji Lence Rejzkové (kromě samotného shrnutí



hlavních rysů Krylovy poetiky písňových a básnických textů) zároveň uvažovat nad
tím, zda a jak oba druhy textů souvisejí, zda se prolínají, zda jsou v harmonii či jistém 
napětí. V souvislosti s autorskou poetikou také jaké místo má Karel Kryl mezi 
ostatními písničkáři (Lenka to uvádí jako jeden z dílčích cílů práce na s. 3) či 
uvažovat nad tím, kdo je to vlastně písničkář a kdo básník.

     Práci Lenky Rejzkové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
Doporučuji diplomantce, pokud se na tomtéž shodne i komise – po nevelkých 
úpravách koncipovat jako práci rigorózní. Přeji Lence mnoho úspěchů v dalším 
odborném i osobním růstu.

V Praze dne 26. srpna 2011                           PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.




