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1. CÍL PRÁCE (uved'te, do jaké míry byl naplněn):

Cílem práce byio představit trudebni festival ve Woodstocku, jeho vliv a odkaz v souvislosti s hnutím hippies a

u n"poil"dní řadě zmapovat obraz festivalu ve filmu a literatuře. Cíl práce byl nadmíru splněn'

2' 6BSAH9VÉ zpRacovÁNÍ 1naroonost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost

příloh apod.):

Práce je rozdě1ena do mnoha menších, tematicky spojených částí. Autorka v první řadě uvádí čtenáře do kontextu

doby tedesátých let minulého století v USA tím, Že krátce představuje důležité politické události doby'

chaiakterizuje hnutí hippies (vzhled, životní styl, ideje a zásaďy) a poukazuje na jeho odkaz dnešním sociálním

hnutím. Hlavní část piáce 
'se 

pak velice pozorně a pečlivě věnuje hudebnímu festivalu Woodstock jako

neopakovatelnému fenóménu sedesatych let, v8emožným úikalím při jeho organizaci, samotnému průběhu festivalu,

děni po jeho skončení i tomu, jak si na tuto událost pamatují přímí účastníci festivalu i ti, kdo takovou příležitost

neměli. Autorka v textu napujlic kombinuje odbomou literaturu s úr1vky z dokumentů a referencemi na filmy, které

se Woodstocku věnují. riáce je doplněna o několik velice vhodně zvolených příloh, včetně plakátů k filmům

o Woodstocku, zmiňovaných v práci, nebo doboých materiálů' jako jsou vstupenky na festival, či mapa areálu, kde

se festival konal. Týo pritot-,y jen podtrhují celkovou kvalitu textu práce, která by i podle slov autorky mohla být

v budoucnu dále rozšířena.

3. F9RMÁLNÍ Úpneve (azykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost

členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Formální úprava práce je na velice rrysoké úrovni' Přestože je práce dosti členitá, logicky rozdělena do mnoha

kapitol a menších podkapitol (až 4 úrovně), je přehledná u g.án&y jednotná, doplněnío sérii barevných.a velice

vntanc zvolených příloh. Autorka v textu, kteý je velice čtiý a v němž na sebe jednotlivé kapitoly a podkapitoly

plynule nururi1i a vzájemně se doplňují, průtczne odkazuje na údaje jtŽ zminéné, či upozorňuje na fakta, která se

v práci teprve ób.1eví a soustavně napo-at'a čtenáři se v textu lépe orientovat. Jazykoý projev autorkyje rovněž na

velmi vysoké úróvni, prakticky ue" ctryt a překlepů (objevují se v prácijen výjimečně, napí. 540.000 - str' 4, Dějiny

spojených států americlqch 
j str. 1I, devilopped - str. 19, americký vs' anglický spelling - hippy, behayior - sÍr'

izí'pía""obsahuje r.y'áte množství odkazů na zdroje (čímŽ se autorka pravděpodobně chtěla vyvaÍovat moŽnému

plágiátorství), kteieisóu správně citovány a uvedeny v obsáhlém seznamu použité literatury.

4. STRUČNÝ KoMENTÁŘ HoDNoTITELE (celkorný dojem z diplornové práce, silné a slabé stránky, originalita

myšlenek apod.):

Předkládaná práce, která je zpracována velice kvalitně a peělivě, je nadmíru zajímaým a detailním pojednáním

o fenoménu Woodstock';áno."y'.ramu pro hnutí hippies a jeho odkazu pro moderní společnost. Autorka pracovala

svelkým množstvím p.i-a*i.'t-' i sekundámícn zaió;t, jeŽv práci velice nápaditě kombinuje a podařilo se jí tak

sestavit více než zdařilou bakalářskou práci'

5. oTÁZKY A PRIPoMÍNKY DoPoRUČBNÉ r BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ pŘt oeueJoBĚ (edna až tři):

Jak v práci sama zmiňujete' různorodá hnutí mladých lidí mají ve Spojených státech dlouhou tradici, viz'

beatnícijako piedchůdci hnutí hippies (str. 7). Věděla blste, kdo 4ř1dtím 
inspiroval právě beatníl<y?

"Woo^dstock 
(1969) je iipochybně nepřekonatelnott událostí,.jak sama dokazujete na příHadech spíše

neúspěšných koncertů ,rp'oíádoryrh k výročí jeho konání. Přesto, bylo by možné najít moderní koncerý podobné

Woodstocku? Co takové-benefični koncerty ýpu Live Aid (1gs5), kteÚ byl také původně zamýšlený jako jednorázový

koncert a jehož poslání se rovněž neslo v duchu míru a láslq?
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