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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti
Náročnost tématu na praktické dovednosti
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití
Hloubka a správnost provedené analýzy 1
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 1
Jazyková úroveň 1
Terminologická úroveň 1
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy
Dané téma je zpracováno komplexně a poměrně podrobně. Kapitola věnovaná 
Mertově skladatelské činnosti by mohla být ještě rozšířena o rozbor konkrétních
autorových písní.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Bakalářská práce pojímá osobnost Vladimíra Merty v celé její umělecké šíři. Zvláště 
podrobně a chronologicky přesně zpracovává Mertovo hudební působení ve 
folkových formacích, jeho kompoziční postupy, ale také jeho literární a filmové práce. 
Autorka nezůstává u pouhého výčtu informací, ale snaží se v širokém spektru 
Mertových uměleckých aktivit najít společný jmenovatel. Tím je Mertův zájem o 
osobité vyjádření, snaha o autentičnost a přirozenost. Při svém pedagogickém 
působení, ve kterém mu jde především o probuzení tvořivého ducha a radosti ze hry, 
využívá svých bohatých zkušeností z ostatních uměleckých oborů. Proto autorka 
považuje Vladimíra Mertu za osobnost velmi inspirativní a významnou. Její 
bakalářská práce je ucelenou biografií tohoto umělce.  
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Otázky pro diskuzi
Hodlá se autorka ve své další vědecké práci věnovat podobným tématům? (Např. 
osobnostem z okruhu Mertova uměleckého působení.)

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně
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