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1. Představení práce studentkou 

Při interpretaci se zaměřila na Klusovo nejnovější album Racek. V teoretické části se 

věnuje autobiografickým údajům, uvádí informace o genezi alba. Všímá si jeho snahy 

o autenticitu, odkazu na Čechovovo drama. Podle ní je pro Klusovy písně příznačná 

bohatá metaforičnost, hravost, frázovité výrazy, jejich aktualizace aopakování. Působí 

jako běžná, bezprostřední a srozumitelná mluva. Příznačná je intertextovost (nejen 

odkazy na Čechovovo dílo).  

 

2. Promluva vedoucí práce 

Jako jedna z prvních se věnuje poetice textů zpěváka T. Kluse. Oceňuje poctivost 

interpretace a výstižné zachycení jeho poetiky (kde je skutečná umělecká kvalita díla 

T. Kluse). Doporučuje rozšířit na práci diplomovou. Navrhuje práci hodnotit jako 

výbornou.  

 

3. Oponent práce 

Oceňuje nápaditost tématu. Věnuje se lexikální a obrazné stránce Klusových textů. 

Citlivé porozumění pro náladu veršů, rozlišuje kolísavost emociálních kvalit. 

Reflektuje vztahy intertextové. Nevěnuje se způsobu rýmování (studentka ho doplnila 

v rámci představení práce). Uvítal by uvedení základních rysů lyrického subjektu. 

Také navrhuje hodnotit známkou výborně. Práce je podle něj nápaditá a kvalitní. 

   

4. Závěrečná diskuse 

Studentka reaguje na podněty oponenta: Lyrický subjekt zachycuje pocity, je 

svědkem. Vciťuje se do pocitů postav Čechovova dramatu, vypovídá za něj. T. 

Kubíček: Pro jakou posluchačskou obec je určen? Studentka: Spíše pro mladší 

publikum. T. Kubíček: Může T. Klus oslovit i staršího posluchače? Co je důležitější 

hudba nebo text? Studentka odpovídá, že důležitější je text. T. Kubíček: Do jakého 



kontextu byste Kluse zasadila? Je těžké ho k někomu ze současné hudební scény 

přirovnat. Lze ho srovnat s Krylem? Studentka: Kryla má jako vzor. Stylizuje se do 

role barda.  

J. Peterka: Velké rozpětí od intimní lyriky po politicky angažovanou píseň.   

Sympatická těkavost pozicí uvnitř básní: je sentimentální, romantický a zároveň 

ironický. Jak se bude jeho tvorba vyvíjet? Jak se bude utvářet jeho identita? 
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