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Kritéria hodnocení práce Hodnocení  

(známky 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 
Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 
Logická stavba a členění práce 1 
Formální úprava a náležitosti práce 1 
Stylistická a gramatická správnost 2 
Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy: 
drobné nedostatky typografického charakteru 
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 

Marián Linhart si za cíl předložené bakalářské práce zvolil poměrně náročný a velmi 
záslužný úkol – shromáždit a utřídit maximum dostupných informací týkajících se hudební 
historie a současnosti kůru farního kostela sv. Vavřince v Náchodě.  

Vstupní kapitola uvádí do problematiky – historie města Náchod a jeho hudební klima. 
Druhá kapitola je věnována historii farního kostela sv. Vavřince, varhanám a stručnému 
popisu neliturgickému hudebnímu provozu. Stěžejní kapitolou práce je pak třetí kapitola, 
v níž se podrobně seznamujeme s liturgickým hudebním provozem výše uvedeného farního 
kostela – se zaměřením na činnost původního literátského bratrstva a současného chrámového 
sboru.  

Čtvrtá kapitola práce je věnována náchodským varhaníkům/kantorům jak minulosti, tak 
současnosti. Závěrečná kapitola zrcadlí současný stav hudebně-liturgické praxe souhrnně ve 
všech kostelech náchodské farnosti.  
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Předložená bakalářská práce obsahuje velké množství cenných, mnohdy zcela nových 

informací, získaných studiem četných pramenů (badatelská aktivita) a literatury. Získaná 
fakta a poznatky tak významně přispívají k vyplnění bílých míst na mapě hudební historie, 
která vyrůstá právě z regionů s jejich specifickou tradicí. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 8. 9. 2020                            PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
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