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     Bakalářská práce Terezy Prchalové se pravděpodobně jako první nebo alespoň 
jako jedna z prvních kvalifikačních vysokoškolských prací i teoretických prací vůbec 
věnuje poetice textů zpěváka Tomáše Kluse, jehož popularita u nás v posledních 
letech velmi rychle vzrostla a který je oblíbený napříč generacemi. Tereza zaměřuje 
svoji pozornost na zatím poslední Klusovo album Racek (2011).
     V úvodní části práce se Tereza věnuje velmi stručně Klusovu životu, okolnostem 
geneze alba i zjevnou aluzí na Čechovo stejnojmenné drama. Dále se soustřeďuje na 
interpretaci jednotlivých písní obsažených v Rackovi (texty viz přílohy práce), což je 
faktickým i deklarovaným jádrem Tereziny práce. Tomu ostatně odpovídá i 
sekundární literatura, ve které převažují internetové zdroje (recenze, komentáře atp.).
Dle mého názoru přistoupila Tereza k interpretaci vybraných písňových textů 
s nebývalou poctivostí i důsledností; na práci je patrné i nadšení pro téma, cit pro 
jazyk i pro interpretaci uměleckého textu.
     Pro účely obhajoby doporučuji Tereze: 1/ shrnout poetiku Tomáše Kluse do 
několika stručných tezí; 2/ shrnout, pro které kvality je Klus v současné české 
hudební scéně vysoce hodnocen a kde je podle Terezy jeho skutečná umělecká 
kvalita.
     Práci Terezy Prchalové považuji za výborně zpracovanou práci bakalářskou, která 
by se mohla stát solidním základem pro práci diplomovou. Pokud se Tereza rozhodne 
v tématu pokračovat, doporučuji cestu kvalitativní: prohloubit jednotlivé interpretace 
a uvést je relevantní teoretickou částí. Budoucí diplomová práce by rovněž mohla 
přinést hlubší interpretaci aluze na Čechovu komedii.
     Bakalářskou práci Terezy Prchalové hodnotím jako výbornou, doporučuji ji 
k obhajobě. Přeji Tereze mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 29. května 2013                                     PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


