
Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta 
katedra hudební výchovy 
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Posudek bakalářské práce 
vedoucí/oponent 

 
 Jméno studenta:  Kateřina Nováková  
 Název práce: Pěvecká interpretace moderní populární hudby 
 Vedoucí práce: Mgr. Čeněk Svoboda  
 Oponent práce: Mgr. MgA. Iva Volavá       
 

Kritéria hodnocení práce 
Stupeň hodno-
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Vymezení cíle práce a jeho naplnění 2 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 1 

Náročnost tématu na praktické dovednosti 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Hloubka a správnost provedené analýzy 2 

Práce s prameny a literaturou 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Jazyková úroveň 3 

Terminologická úroveň 2 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
 
Dílčí připomínky a návrhy:  
Téma je dle mého názoru pro bakalářskou práci velmi široké, bylo nutné v něm hledat ústřední linie a 
omezit studii na několik základních žánrů.  
Práce s jazykem není ideální, autorka hledá hranice mezi oficiálním jazykem bakalářské práce a jazy-
kem používaným ve světě populární hudby. 
 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Autorka k provedení své bakalářské práce přistoupila velmi důkladně a důsledně. Během procesu tvo-
ření bylo potřeba hledat hlavní linii a redukovat šíří zvoleného tématu. Reakce na připomínky a podně-
ty vedoucího byla příkladná, jazyková a formulační úroveň práce se viditelně zlepšovala a v praktické 
části autorka uplatnila svou dlouholetou znalost populární scény. Fakt, že se na její práci svými odpo-
věďmi podílely velké hvězdy populární scény (Jiří Suchý, Lucie Bílá, Dasha, Dan Bárta a další), při-
spívá ke čtivosti a autenticitě textu. Moje hodnocení „výborně“ se váže především k úctyhodné dů-
kladnosti autorky a k cestě, kterou během psaní svého textu ušla především v oblasti jazykových a 
vyjadřovacích schopností.  
 

Otázky pro diskuzi: 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržená výsledná známka:  1  
V Praze dne  4.9. 2017     Podpis vedoucího 
         


