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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě):

Práci předložil(a): Marie Liprtová

Název práce: Hudební dílo jako výpověď doby: klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

      Autorka se pokusila vytvořit a skloubit panorama dějinného vývoje a popis vybraných skladatelových sonát.   Došla k přijatelným závěrům.














2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Zatímco historická část spočívala na literatuře, část muzikantská na vlastním přístupu autorky: její popisy ukazují na vnímavý a poučený přístup, byť nejsou muzikologickými analýzami struktur.








3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
 
Jak členění práce, tak kultivovaný jazyk a zajímavá příloha ukazují promyšlené a pečlivé zpracování, což potvrzuje i literatura.Opravy: s.2. -bude soustředit: soustředí se/bude soustřeďovat;s.18- Geselschaft: Gesellschaft 


4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Celkově se jedná o ambiciózní a v rámci možností naplněný pokus o pojetí, spojující dobu a dílo. Oceňuji vnímavý přístup, projevující se kultivovanými popisy hudebního dění. Důraz na emocionalitu skladatele však nepovažuji za obhajitelnou ani z hlediska dobového, ani současného: byl vedlejším produktem úsilí o výraz a důraz na osobnost autora: individualitu. Byť uváděná literatura, zvl. R. Rolland a E. Herriot  představují závažné literární reflexe, mám za to, že dějiny hudby – v češtině např. Černušákovy nebo Branbergrovy – by byla autorce 
více usnadnily cestu k jádru jejího problému. Oceňuji její odvahu takový problém vůbec nastolit.













5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):


Měla Herriotova publikace o Beethovenovi nějakou souvislost se zájmem o ni v  ČSR  a jakou ? 










6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Velmi dobře


Datum: 	9. května 2012							Podpis:




