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Dílčí připomínky a návrhy

1. Doplnit tzv. „stav bádání“ o Vl. Mertovi do úvodu práce: uvést zdroje, z nichž  
je možno vycházet, zhodnotit možnosti, jakým způsobem z nich čerpat a jak 
na ně navázat, a zároveň poukázat na další metody a problémy sběru 
informací (metody tzv. orální historie ve výzkumu soudobých dějin).

2. Práci by výrazně prospělo „dotažení“ po koncepční a jazykové stránce, např.: 
 vhodnější členění některých podkapitol (např. proč členit šestiřádkový 

odstavec do samostatné podkapitoly, když výrazná část o kurzech 
s J. Lewitovou zůstává neoddělena?)

 promyšlenější práce s poznámkovým aparátem (proč uvádět poznámku
v případě citery a ne u violy da gamba, proč o jedné z dalších osobností 
rozepisovat poznámku na půl strany a o jiné napsat jen „nechvalně 
známý“ bez vysvětlení v poznámce?)

 jazykové a typografické korektury (chyby v interpunkci, opakování slov 
či opakování téhož sdělení jinými slovy, špatné používání pomlčky x 
spojovníku, odlišení názvů hudebních skupin a CD kurzívou apod.) 
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Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky

Práce Petry Tetourové představuje všechny podstatné oblasti uměleckých aktivit 
renesanční osobnosti Vladimíra Merty. Díky osobní vazbě a vnitřnímu zaujetí pro 
věc, které z práce vyznívá, předkládá autorka Mertův život v zajímavé a čtivé 
podobě. Životopisnou část bohužel poněkud poškozuje fakt, že sumarizace 
Mertových osudů vychází z velké části pouze z jednoho textu, což působí spíše jako 
„výpisky z knihy“ (přitom ze seznamu literatury je zřejmé, že autorka podrobně 
prostudovala i řadu dalších publikací). 
Hlavním těžištěm práce, kde P. Tetourová zúročuje svou hudebně-pedagogickou 
erudici, je kapitola o Mertově pedagogickém působení s analýzou příruček hry na 
kytaru a harmoniku. V jejich zhodnocení zde vidíme autorčin osobní vklad, který 
kvalitou i vyjadřovacími prostředky překračuje předchozí části práce zakládající se 
spíše na schopnosti vytvořit výstižnou kompilaci získaných informací. Škoda jen, že 
kapitole chybí závěrečné shrnutí.
I přes určité koncepční, formální a jazykové nedostatky (či minimálně otazníky) 
hodnotím práci jako zdařenou. 

Otázky pro diskuzi

1. Formální koncepce kapitol a její vliv na logickou strukturu textu – jak souvisí 
rozčlenění kapitol s akcentací zamýšlených sdělení? 

2. Další možný přínos práce – čím může být zrovna toto pojetí monografického 
pohledu na osobnost našeho hud. života zajímavé? Byla práce též určena pro 
Vl. Mertu osobně? Jak je možno na práci navázat? Hodlá tak autorka učinit? 

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně
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