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Dílcí pripomínky a návrhy
Název oddílu nekoresponduje s obsahem textu: název zní 1. 2 Petr Ebenjako autor

duchovních písní, ale o písních se ctenár mnoho nedozví. Je to spíš text biografický.
Formulace 1.4.3 Puvodní predmluva amsterodamského Kancionálu není štastná.

Nebylo by lepší predmluva k amsterodamskému Kancionálu? Když UŽ, tak predmluva
Komenského. Ajakje to s pravopisem? Co je vlastne název a kde bude velké písmeno?

Jaký rod a císlo lze urcit ve spojení Cantica Comeinana? Jak zní 6. pád? (s. 26, 57, 56,
55,52,50,48 a další.)

V cem obecne spocívá komplexní analýza? Jaké kroky a složky obsahuje? Zde je
prezentován predevším ~hudebního výraziva a okolnosti vzniku skladeb. To není na
škodu, ale pak by komplexní analýza nemela být predesílána (s. 22 a záver).

Podobne by podtitulek názvu práce nemusel tvrdit, že jde o rozbor písní. Rovnež totiž
evokuje predstavu celostního pohledu. Jde tedy o zvolenou metodu práce v korespondenci
s cílem. V prípade komplexní analýzy by práce byla také terminologicky nárocnejší.
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Celkové posouzení práce a zduvodnení výsledné známky
Text splnuje požadavky kladené na bakalárskou práci, vytcené jevy je však nutno u obhajoby opravit,
vysvetlit ci upresnit. Téma je vedecky i pedagogicky nosné a perspektivní.

Otázky pro diskuzi
Otázky pro diskusi j sou uvedeny výše.

Práci doporucuji k obhajobe.
Navržená výsledná známka: velmi dobre

V Praze dne 1. 6. 2010 Podpis oponenta


