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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň hodno-
cení (1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce 1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 
Bakalářská práce Anny Svobodové se zabývá dílem Musikalische Exequien německého barokního 
skladatele Heinricha Schütze. Autorka přistupuje k tématu velmi komplexně, přičemž jednotlivá hledis-
ka a podtémata jsou řazena logicky a promyšleně. Oceňuji, že kromě využití relevantní literatury se 
autorka také neváhala vydat do míst, kde Heinrich Schütz žil a působil, aby hledala autentické infor-
mace a pátrala po primárních pramenech. Na práci, v níž je dílo Heinricha Schütze velmi podrobně 
analyzováno z mnoha hledisek, ať už je to historický kontext, hudebně-teoretická analýza či rozbor 
interpretačních možností a provozovací praxe, je vidět, že autorka sama má s hudbou, o které píše, 
bohaté praktické zkušenosti. Logickým vyústěním, které dává celé práci další rozměr a hlubší smysl 
bylo také zdařilé provedení celého díla pod vedením Anny Svobodové, jehož jsem měla možnost se 
zúčastnit. Celkově považuji bakalářskou práci za velmi zdařilou. 
 
  
 

Otázky pro diskuzi:  
Vzhledem k tomu, že provedení díla následovalo až po odevzdání práce, autorka sama v závěru píše, 
že zatím nedokáže zhodnotit, nakolik využije nabyté teoretické znalosti v praxi. Jak se tedy podařilo 
naplnit deklarovaný cíl připravit interpretační platformu pro funkční nácvik a provedení díla? Potýkala 
se autorka při uvedení teorie do praxe i s nějakými obtížemi? 
  
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navržená výsledná známka: 1 
 



Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta 
katedra hudební výchovy 
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

V Praze dne 19.5. 2019     Podpis vedoucího/oponenta 


