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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 1
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 2
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy
Po přehledu historického vývoje intonačních metod jsou uvedeny metody a pomůcky 
užívané v současnosti. Na základě těchto poznatků a závěrů získaných z výzkumné 
části by mohla být práce doplněna o  konkrétní návrh inonační výuky v přípravných 
odděleních dětského sboru, který studentka vede.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Zpracování uvedeného tématu považuji za velmi cenné nejen z hlediska budoucí 
sbormistrovské a pedagogické praxe pisatelky. V úvodní teoretické části prokázala 
studentka vyspělou práci s odbornou literaturou, jejíž seznam je uveden v obsáhlé 
výběrové bibliografii. Za nejpřínosnější část považuji dotazníkový průzkum
současného stavu intonační výchovy v pěveckých sborech a výstižnou interpretaci
získaných závěrů. Práce o celkovém rozsahu 49 stran je přehledně a logicky 
členěná, doplněná přehlednými grafy a vybavená všemi formálními náležitostmi. 
Také po stránce obsahové a jazykové splňuje všechny požadavky kladené na úroveň 
bakalářské práce.
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Otázky pro diskuzi
Pokuste se formulovat, jaký je vztah mezi uvědomělou intonací a hlasovou kulturou 
ve sboru.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: výborně
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14.5.2011 Jana Veverková




