
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 475108/..... NMgr

UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2016/2017

Jméno a příjmení studenta: Bc. Jiří Jiráček
Datum narození: 22.10.1991
Identifikační číslo studenta: 51000431

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie - české dějiny v evropském kontextu
Identifikační číslo studia: 475108

Název práce: Václav Dobiáš (1909-1978), mezi hudbou a politikou
Pracoviště práce: Ústav českých dějin
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.

Datum obhajoby : 06.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal studenta, představil členy komise a požádal

studenta o úvodní slovo. Jiří Jiráček představil téma práce, hovořil o
Václavu Dobiášovi. Přiblížil postup své práce, časové preference,
vysvětlil strukturu práce. Přiblížil jeho odborné skladatelské aktivity,
organizační činnost i pedagogickou kariéru. Přiblížil svůj archivní
výzkum, s kterými fondy pracoval a proč. Zmínil i metodu orální
historie, s níž pracoval. Pokusil se vést několik rozhovorů s
pamětníky. Chtěl pracovat rovněž s memoárovou literaturou,
nicméně tuto literaturu ve vztahu k Dobiášovi neoznačil za nosnou.
Pracoval i s dobovým tiskem. Důraz kladl ne na socialistický
realismus v hudbě, ale na angažovanou tvorbu Václava Dobiáše a její
kulturní kontext.

Posudek prezentoval vedoucí práce, dr. Randák, který ocenil přínos
textu, výběr tématu, zhodnotil archivní výzkum i autorovu reflexi
předcházející tvorby o Václavu Dobiášovi. Práci doporučil k úspěšné
obhajobě a navrhuje hodnocený "výborně".

Svou reflexi textu prezentoval i oponent diplomové práce, dr.
Kopeček. Ocenil archivní výzkum, zvolené téma. Upozornil však na
limity textu a nebezpečí související s mezioborovým výzkum - jde o
téma historické i hudebněvědní. Kriticky se vyjádřil i ke struktuře
práce a navrhoval změnit koncepci práce - rozhodnout se pro jeden
velký narativ práce a ten sledovat průběžně, aby se děj netříštil v
jednotlivých kapitolách. Upozornil na absenci reflexe zahraniční
literatury v textu, jež by studentu ukázal možné produktivní cesty
výzkumu. Odkázal rovněž na inspirace v domácí tvorbě věnované
kulturní politice jako takové. Upozornil na některé příliš
nereflektované otázky ke kulturní tvorbě jako takové. Nakonec práci
doporučil k úspěšné obhajobě a navrhuje hodnocení "velmi dobře".
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Student reagoval především na postřehy a podněty oponenta, dr.
Kopečka. Přiznal problémy týkající se struktury práce a akceptoval
jeho návrh pro zformulování jednoho narativu. Vysvětlit důvody
občasné psychologizace v práci a vynášení estetických soudů.
Upozornil na specifika muzikologických textů, v jejichž kontextu
sám svou práci považoval spíše za historickou. Teze o kulturní
politice formuloval primárně na základě pramenů, proto
nezohledňoval tolik pozdější tvorbu pokoušející se o její
konceptualizaci.

Do obecné rozpravy vstoupil svými postřehy z hudební vědy
předseda komise, prof. Rychlík.

Klasifikace obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. Jan Randák, Ph.D. (přítomen) ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bc. Jiří Jiráček

http://www.tcpdf.org

