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 Diplomová práce s názvem „Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů“ 

zpracovává v různých rovinách téma významné tradiční kulturní sborové události. 

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů se poprvé uskutečnila v roce 1991, 

od té doby se koná každý rok. Je určena sborům, které postoupí z krajské přehlídky. 

Z každého kraje postupuje zpravidla jeden sbor, díky nastaveným a léty prověřeným 

dispozicím je tato akce pořádaná NIPOS-Artama otevřena všem českým dětským sborům. 

 Diplomantka v úvodu práce popisuje svou motivaci spočívající v osobní zkušenosti. 

Velmi stručně nastiňuje společenské a historické souvislosti fenoménu sborového zpěvu. 

Některá prezentovaná tvrzení jsou velmi diskutabilní, jako např.: do 19. století „byla 

sborová tělesa přidružena spíše k církvi k jejím potřebám“, nebo: „V roce 1870 existovalo 

15 ženských sborových těles“, Pražský hlahol též nebyl původně sbor smíšený. Zde by bylo 

dobré uvést prameny. U dětských sborů se autorka zjevně přesouvá do 20. století, ale není 

to v textu jasně uvedeno. Naopak opírání se o výzkum „Dítě a umění“ je zcela na místě a 

vytváří diplomantce půdu pro závěry o prospěšnosti a společenském významu dětského 

sborového zpěvu. Celkově však úvodní kapitola zcela nepřesvědčuje (i z hlediska 

jazykových formulací) o významu přehlídky, která se může stát plnohodnotnou náplní 

diplomové práce. 

 Druhá kapitola s názvem „Nesoutěžní festivaly a přehlídky“ se pokouší o vymezení 

pojmů „přehlídka“, „festival“ a „soutěž“. K diskuzi je závěr první podkapitoly, kdy 

„festival“ má být v této diplomové práci používán ve smyslu mezinárodním, a „přehlídka“ 

ve smyslu národním. Druhá podkapitola se věnuje organizátorovi celostátní přehlídky 

NIPOS-Artama. Jedná se o podrobný a přehledně zpracovaný vhled do této organizace. 

V souvislosti celé diplomové práce však chybí jediná zmínka o tom, proč je v DP právě 

tato podkapitola. Tj. do strany 13 není uvedené nic o vztahu NIPOS-Artama k této práci a 

celostátní přehlídce (dokonce ani v podkapitole samotné). Jakoby se tato znalost 

předpokládala, což může být matoucí.  
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 Třetí kapitola se věnuje Celostátní přehlídce jako takové. Podkapitola o organizaci 

celostátního kola přináší pohled spíše účastnický, než souhrnný a objektivní. Chybí 

informace o finančním zabezpečení, podílu hostujícího sboru, místní samosprávy, o 

případné finanční spoluúčasti zúčastněných sborů. Podkapitola o propozicích je zpracována 

velice konkrétně a podrobně, chybí snad jen metodika hodnocení – kritéria a nějaká 

pravidla, pokud existují. Ústřední a nejpřínosnější částí diplomové práce je podkapitola 

3.3, jež přináší chronologický historický popis jednotlivých ročníků přehlídek od roku 

1991 do roku 2015. Nahlédne též do vývoje propozic a konání krajských kol. Historická 

část poskytuje mnoho různých zajímavých informací, včetně míst konání, počtu účastníků 

a také východisek jednotlivých ročníků. Nabízí tak komplexní a dobře zpracovaný pohled 

na téma DP. Diplomantka čerpala ze zdrojů z archivu NIPOS-Artama, jak sama uvádí, 

s postupujícími roky je materiálů méně a méně, to je asi také důvod, proč je historický 

přehled zakončen v roce 2015 a nepokračuje do nejaktuálnějšího období. Z práce vyplývá 

apel na současné vedení přehlídky, aby vytvářelo dostatek „historických“ materiálů o 

současných ročnících tak, jak tomu bylo v dřívějších letech. 

 Čtvrtá kapitola zpracovává a vyhodnocuje rozsáhlé prameny zpívaného repertoáru, což 

je velice zajímavé jak z pohledu historického vývoje, tak i jako zdroj inspirace pro 

současné sbormistry. Zajímavé jsou též grafy, které uvádějí nejčastěji zpívané skladby a 

autory. Vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku mají tyto grafy vypovídající hodnotu. 

 Pátá kapitola se zabývá významem přehlídky. Autorka zvolila formu rozhovorů 

s účastníky, které jsou sice zajímavé a poskytují subjektivní pohledy na téma DP jako díly 

mozaiky, nicméně jako zhodnocení významu neslouží a nefungují.  

 Závěr je stručným a autentickým shrnutím celé diplomové práce a hodnocením 

Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů z pohledu autorky. 

 K nedostatkům, které jsem uvedl výše, a které nepovažuji za přehlédnutelné, připojuji 

absenci většího prostoru věnovaného PhDr. Jaroslavě Mackové. Pro katedru HV na PedF 

UK je také obtížně přijatelný zavádějící popisek u Prof. Jiřího Koláře na straně 26. 

Diplomová práce má velice slušnou jazykovou úroveň, zpracovává téma se zjevným 

osobním vztahem autorky k tématu. Třetí a čtvrtá kapitola stejně jako pečlivě zpracované 

přílohy jsou hodnotným přínosem jak pro historii dětského sborového zpívání, tak pro 

sbormistry jako zdroj inspirace. Z celé práce je patrná náročnost práce s prameny, které 

autorka poprvé souhrnně zpracovává. Cenný je též obsažný poznámkový aparát. 

 

Otázky pro diskuzi: 

 

1) Reakce diplomantky na výše uvedené výhrady. 

2) Jakého charakteru byly zdroje z archivu NIPOS-Artama? 

3) Jaká byla role a přínos PhDr. Jaroslavy Mackové v souvislosti s Celostátní přehlídkou? 

4) Jaký přínos měla práce na tématu pro samotnou diplomantku? 

  

Přes veškeré výše uvedené výhrady práce splňuje formální i obsahové náležitosti 

diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 4. 9. 2018         

  

Mgr. Pavel Salák, DiS. 

 


