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Dílčí připomínky a návrhy: 
 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:  

Předkládaná diplomová práce se člení na dvě základní části – teoretickou, v tomto případě 

historickou, a praktickou, výzkumnou. První části není téměř co vytknout, chronologicky 

popisuje klíčové momenty od vzniku školy až do současnosti, největší přínos spatřuji 

v sumarizaci a centralizaci velkého množství informací. Ve druhé části se autorce i přes 

opakovaná doporučení nepovedlo pregnantně zformulovat nosné hypotézy týkající se profilu 

absolventů GMHŠ, jejichž vzdělávání a v širším významu i osobnostní formování probíhalo 

ve specifickém a v mnoha ohledech náročném prostředí souběhu gymnaziálního a hudebního 

(konzervatorního) penza učiva, a v důsledku toho jejich zvýhodnění či znevýhodnění při 

dalším studiu či hledání pracovního uplatnění. Z textu práce je cítit velká osobní 

angažovanost a do jisté míry i nostalgie, což je pro GMHŠ krásnou vizitkou. 

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

jednotně upraven.  
 

Otázky pro diskuzi:  
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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