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Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce   

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 1 

Využití praktických a uměleckých zkušeností  

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod  

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Formální úprava a náležitosti práce 2 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 2 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 2 

 

 

Koncepce práce a její struktura:  

 

Autor svoji diplomovou práci (DP) koncipoval do pěti hlavních kapitol. DP má logickou 

strukturu. Poněkud diskutabilní se však jeví kapitola č. 5, zabývající se mluvním hlasem.    

 

 

Jazyková stránka:  

 

DP se vyznačuje výbornou jazykovou úrovní. Autor ve svém písemném projevu velice 

kvalitně formuluje myšlenky, text zcela odpovídá odbornému stylu. DP obsahuje pouze 

zanedbatelné množství stylistických a syntaktických pochybení. 
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Formální úprava a náležitosti práce:  

 

Předkládaná DP rámcově splňuje formální požadavky. Autor jednotlivé kapitoly čísluje 

logicky a přehledně. Odkazy na citované zdroje respektují citační normu.  

 

DP však obsahuje značné množství přímých citací, které výsledný text výrazně tříští. Jako 

nevhodné vnímám použití přímých citací cizojazyčného textu bez českého překladu, taktéž 

doporučuji důslednější grafické sjednocení citovaného textu.  

 

 

Odborné zhodnocení obsahu práce: 

 

Práce s hlasovými rejstříky a snaha o zvukově vyrovnaný hlas v celém rozsahu patří mezi 

stěžejní úkoly pěveckého školení, přičemž hlavová rezonance by měla mít u klasicky 

vedeného hlasu dominantní funkci.  

 

V úvodu DP autor uvádí, že ho k tématu váže silný osobní vztah. Jako student konzervatoře 

v oboru sólový zpěv hledá v odborné literatuře odpovědi na své otázky, které by mu pomohly 

lépe porozumět svému hlasu. Cituje publikace významných českých pěveckých pedagogů, 

Antonína Maříka, Jiřího Bara, Rudolfa Vaška a Přemysla Kočího, ze zahraničních autorů pak 

Jamese Starka a Antonyho Frisella.  

 

Autor prokazuje výbornou schopnost pracovat tvůrčím způsobem s českou i cizojazyčnou 

odbornou literaturou, získané poznatky strukturovat v logicky vystavěné celky a prezentovat 

je v podobě uceleného odborného textu.  

 

V úvodu objasňuje svůj původní záměr doplnit práci rozhovory s pěveckými pedagogy, ty 

však nemohly být uskutečněny z důvodu současných restrikcí. Právě tato okolnost práci 

limituje. Ve zpracování DP využívá převážně metody komparační a kompilační. Výsledná DP 

tak přes svoji nespornou obsahovou hodnotu zůstává převážně u obecných doporučení, jejichž 

aplikace do metodologie zpěvu je bez určité komplexnosti omezena.  

 

Pátá kapitola, zabývající se rolí mluvy a mateřského jazyka během pěveckého školení, se 

v předloženém tvaru a v kontextu ke zvolenému tématu jeví jako nadbytečná, protože 

reflektuje spíše otázku artikulační než samotnou práci s rejstříky. Je třeba si uvědomit, že 

mluvní a zpěvní hlas jsou tvořeny jinými fonačními mechanismy. Z hlediska fylogenetického 

i ontogenetického je prvotní zpěvní funkce s dominantním hlavovým rejstříkem, zatímco 

mluvní hlas se utváří později a převažuje u něj rejstřík hrudní. Právě proto s převahou řeči a 

nedostatkem pěveckých podnětů dochází často už v raném věku dítěte k ochabování vnějšího 

natahovače hlasivek a ztrátě přirozené hlavové rezonance. To pak má zásadní vliv na další 

pěvecké školení.  
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Celkové posouzení práce: 

 

Předložená DP svědčí o hlubokém zájmu Lukáše Filippiho o danou tematiku a jeho 

zodpovědném přístupu ke zpracování jednotlivých kapitol. Přes výše zmíněné výhrady 

hodnotím DP jako velice zdařilou. Práce splnila svůj účel jako sonda do pěvecké pedagogiky 

20. století a poskytla autorovi výbornou teoretickou a terminologickou základnu pro další 

pěvecké školení. Pro využitelnost v pedagogické praxi je však potřeba naznačená doporučení 

systematizovat a dát jim konkrétní podobu. V tomto ohledu vnímám značný potenciál 

zpracovávaného tématu.  

 

Z toho důvodu žádám autora, aby se v rámci obhajoby vyjádřil k následujícím otázkám: 

 

1. Ve své DP se zmiňujete, že všichni Vámi citovaní pedagogové české provenience 

zdůrazňují důležitost hlavového rejstříku ve vokálním projevu, jedná se však převážně 

o obecná doporučení, konkrétnější rady uvádí až Antony Frisell. Můžete nám blíže 

popsat specifika jeho metodiky? 

 

2. Jak zmiňované požadavky na budování hlasu přes výcvik falzetu využíváte ve své 

pěvecké praxi? Vytvořil jste si vlastní škálu pěveckých cvičení, příp. jakých?  

 

 

Práci jsem si se zájmem přečetla a velice ráda ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 5. 2021     Mgr. et Mgr. Lucie Hilscherová 


