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Diplomová práce: Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů 

Autor: Bc. Marie Lišková, DiS. 

Posudek vedoucího práce 
 

   Předkládaná diplomová práce Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů podrob-

ně mapuje dvacetipětiletou etapu organizování postupových a národních kol, popisuje společenské 

poměry, ve kterých vznikla, představuje všechny stěžejní osobnosti; poukazuje na organizační i 

umělecké činnosti, kterými NIPOS-ARTAMA podporovala a podporuje dětský sborový zpěv a 

přispívá tak k formování nových generací sbormistrů a zpěváků. Autorka, účastník několika roč-

níků přehlídky v různých rolích, podává svědectví o svých většinově pozitivních zkušenostech. 

   Druhý hlavní oddíl práce se podrobně věnuje statistickému vyhodnocování repertoáru. Tato část, 

včetně obou příloh, představuje neuvěřitelné množství systematické práce, která ve výsledku po-

dává ucelený přehled autorů zpívaných skladeb, údaje o četnosti provedení jednotlivých děl, a dá-

vá tak nahlédnout do vývoje trendů v přípravě dramaturgií přehlídkových/soutěžních vystoupení a 

vytváří relevantní obraz o aktuálním repertoáru dětských sborů v určitém období.  

   Přínos práce shledávám především v pečlivé sumarizaci informací o přehlídce a popularizaci 

výsledků významného rozsáhlého výzkumu významu uměleckých aktivit pro utváření osobnosti 

dětí zformulovaných v publikaci Dítě a umění autorek Mackové a Lázňovské. Za důležité považu-

ji i informace o ediční činnosti NIPOS-ARTAMA a odkazy na konkrétní tituly. 

   Upozorňuji na: 1) technické nedostatky v rozvržení úvodních stran, 2) na nesprávné psaní ofici-

álního názvu PedF UK na 1. straně, 3) na gramatické chyby: 

- Vítková, jímž tímto děkuji na čtvrté straně 

- interpunkce: např. str. 8, poslední odstavec, str. 14, 2. odstavec, str. 64, poslední řádek 

4) ani v kontextu nerozumím větě: Když pomineme lidovou píseň a statistická data s tím spojená, 

zbyde nám volitelný zpěv lidových písní a jejich různé úpravy a dále písně umělé. (str. 52) Žádám o 

vysvětlení u obhajoby. 

   Práce splňuje obsahové i rozsahové požadavky, text je členěn do logických celků a graficky jed-

notně upraven. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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