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Kritéria hodnocení práce 
Stupeň 
hodnocení (1 - 4) 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 2 

Náročnost tématu na praktické dovednosti 1 

Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1 

Hloubka a správnost provedené analýzy 1 

Práce s prameny a literaturou 1 

Logická stavba a členění práce 1 

Jazyková úroveň 1 

Terminologická úroveň 2 

Formální úprava a náležitosti práce 1 

Vlastní přínos studenta 2 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy 
Z dílčích připomínek doporučuji: 

1. při vymezení pojmu intonace vzít v úvahu též tento termín ve smyslu hudebně 
estetickém a sémantickém (asafjevovská teorie intonace – viz B. Asafjev: Hudební 
forma jako proces). 

2. v souvislosti s tvořivou intonací, která je v textu uvedena jako metoda, se u Maxe 
Battkeho zmínit  též o tzv. syntaktických cvičeních, která ústrojně na intonaci 
navazovala a byla součástí jeho hudebně výchovného systému. 

 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky 
Předložená bakalářská práce čítá 49 stran a 5 stran příloh. Studentka přistoupila k úkolu 
zodpovědně, prostudovala obsáhlou literaturu a vytvořila práci s logickou a ucelenou 
strukturou. V části teoretické podává přehled historického vývoje intonačních metod a 
charakteristiku metod v současnosti využívaných i některých intonačních opor. Adekvátně 
pracuje s odbornou literaturou, jejíž seznam uvádí ve výběrové bibliografii. Zde bych jen 
závěrem očekávala vlastní stanovisko studentky k osobní využitelnosti popsaných metod či 
některých prvků s ohledem na požadavky sborové praxe. Součástí práce je též provedený 
dotazníkový průzkum stavu intonační výuky ve vybraných sborech a výzkumná zpráva 
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interpretující výsledky této užitečné sondy. Způsob provedení průzkumu i zpracování  jeho 
výsledků svědčí o studentčině znalosti metodologie výzkumu.  
     Z hlediska obsahového, strukturálního i jazykového práce naprosto splňuje požadavky 
kladené na  úroveň bakalářských prací a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Otázky pro diskusi: 

1. Reagujte na dílčí připomínky (viz výše). 
2. Vysvětlete základní rozdíl mezi nápěvkem a opěrnou písní a specifikujte, zda 

intonační metoda Čestmíra Staška (str. 27) využívá nápěvky či opěrné písně. 
3. Při stanovení hypotéz doporučuji jejich číslování a při jejich formulaci dbát na 

stručnost, jednoduchost a vynechat alternativy. V tomto smyslu přestylizujte základní 
pracovní hypotézy na str. 35. 

4. Kterou intonační metodu či které progresivní prvky z intonačních metod, spojené do 
vlastního  promyšleného systému, budete používat v práci s pěveckým sborem, 
případně ve školních hodinách Hv? 

 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navržená výsledná známka: výborně 
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