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Kritéria hodnocení práce
Stupen hodnocení

(1 - 4)Vymezení cíle práce a jeho naplnení

2
Nárocnost tématu na teoretické znalosti

1

Adekvátnost použitých metod, zpusob jejich použití
2

Hloubka a správnost provedené analýzy
3

Práce s prameny a literaturou
3

Logická stavba a clenení práce

1

Jazyková a terminologická úroven

2

Formální úprava a náležitosti práce

1
Vlastní prínos studenta

2
Využitelnost výsledku práce v teorii a v praxi

2

Dílcí pripomínky a návrhy
U prehledu sborové tvorby postrádám její preWednejší klasiftkaci, dataci vzniku jednotliv~;-ch
skladeb, jejich vydání, prípadne jinou formu dostupnosti.
Chybí charakteristika literatury a pramenu. Odkud jste cerpala údaje o Hradeckého tvorbe?

Celkové posouzení práce a zduvodnení výsledné známky
Rozbory jsou povrchní, popisné, málo si všímají tonálne-harmonické roviny.
Chybí shrnutí - v cem je podstata vlivu populární a lidové hudby a soudobých skladatelský'ch
technik?

Otázky k diskuzi
1) Uvetšiny príkladu v kapitole Vlivy lidové hudby se jedná o užití modu. Kterých?
2) Skladby s vlivy populární hudby. Co je ofibeatové frázování (s. 11). Velký vuz - swingovat

musí nejen melodický hlas, ale i doprovodné ostinato (s. 16-17). Proc? S. 14 - spíše než do Es
dur vybocuje do As dur. S. 13 - spíše než o septakord a moU jde o C dur kvintakord
s pridanou sextou. Jaká je harmonická funkcnost tohoto akordu?

3) Skladby se soudobým jazykem. S. 24 - minimalistický klavírní doprovod? (Minimalismus je
termín pro urcitý hudební styl). S. 26 - opravdu je to dórský modus? Finálou je prece tón e.

Práci doporucuji k obhajobe.
Navržená výsledná známka: velmi dobre

V Praze 4. 1.2010 Podpis oponenta-


