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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (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 

 
 
Dílčí připomínky a návrhy 

• Možno doplnit podrobnější informace o konkrétních zdrojích do úvodu a detailněji 

shrnout závažná fakta uvedená v jednotlivých částech práce do závěru 

• Vzhledem k tomu, že v českém prostředí nejde o všeobecně velmi známé a často 

provozované dílo, po drobných úpravách a „uhlazení“ určitých formulací doporučuji 

uvažovat o publikování vybraných pasáží v časopisech věnovaných sborové praxi (Cantus 

apod.)  

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
 
Práce Anny Svobodové je postavena na osobní zkušenosti s provozováním barokní hudby, 

v tomto případě hudby německého barokního autora Heinricha Schütze. V česky psané 
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literatuře jeho Musikalische Exequien dosud leží spíše mimo centrum zájmu – zpracování 

tohoto tématu považuji tudíž za velice žádoucí. Autorčin pečlivý a promyšlený přístup 

k tématu dal vzniknout pěkné, čtivé práci, která Schützovo dílo představuje z mnoha stran. Za 

zvláště cenné považuji zmíněné spojení tématu práce s praxí: Anna Svobodová jako  

sbormistryně sama hudební dílo nastudovává a provádí. Svou erudici i zkušenost autorka 

zúročuje především v analytických kapitolách, které předkládá v dobře vypracovaných 

souvislostech. Celkově práce postupuje metodicky správně od obecného ke konkrétnímu, 

vychází z prostudování relevantní (a vzhledem k povaze tématu převážně zahraniční) 

literatury. Formálně i obsahově splňuje výsledný text veškeré nároky závěrečné práce 

bakalářského studia.  
 
 
Otázky pro diskuzi 
 

• Problematika obsazení jednotlivých hlasů při nastudování / běžný úsus, doporučení 

• Osobnost H. Schütze a význam jeho hudebního myšlení pro usazení barokního stylu 

v Německu  

 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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