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Kritéria hodnocení práce
Stupeň 
hodnocení (1 - 4)

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Náročnost tématu na teoretické znalosti 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 2
Práce s prameny a literaturou 2
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková a terminologická úroveň 3
Formální úprava a náležitosti práce 3
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Celkové posouzení práce 
Pozitiva:

- Volba tématu, včetně promyšlené kombinace dvou Bc prací vztahujících se k různým 
oblastem Dlouhého tvorby.

- Osobní vztah autorky ke skladateli včetně osobní účasti na realizaci některých jeho 
skladeb. 

Kritické poznámky ke koncepci práce:
- Postrádám seznam literatury/pramenů.
- Soupis skladeb v kapitole 2 v této podobě patří do Příloh, nikoli do textu práce. 

Dílčí připomínky a návrhy
Jazyková rovina:

- V autorském abstraktu nepoužívat budoucí čas. 
- Celé jméno Milan Dlouhý použít v každé kapitole jen jednou, poté již Dlouhý, autor, 

skladatel apod.
- interpunkce – vložené věty oddělovat čárkou z obou stran: s. 11, 18. řádek, s. 14, 10. 

ř., s. 24, 6. ř. a další.
- psaní čárky před než, ani, s. 14, 1. ř. 
- velká písmena – Janáčkova Akademie..., s. 34.



Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Formální rovina:
- sjednotit pořadí interpunkční znaménko a číslo odkazu pro poznámku pod čarou.

Otázky pro diskuzi
Při obhajobě vysvětlit tato tvrzení:

- „Tembrální dimenze skladatelem zvolené tóniny, jež dělá zvuk klavíru měkkým a 
sametovým, dolaďuje syntézu mezi zpěvem a doprovodem.“ s. 17.

- „Skladatel využívá progresivních harmonií.“ s. 24.  
- „Úsměvný obsah doplnil skladatel o posmutnělou tóninu h moll, čímž dodává písni 

poněkud recesní charakter.“ s. 25.
- „Progresivně stavěná předehra je laděna do optimisticky pojatého nápěvu.“ s. 26.
- „...v úplném závěru používá skladatel perkusivní notaci pro zápis deklamovaných 

slabik.“ s. 30.
- „Zajímavostí na této části cyklu je i užívání abreviatur a netradičního notového 

zápisu.“ s. 30. 
- „...z pouhého pohledu na notový zápis je zřejmé, že melodie, která postupuje 

v akordech, není exponovaná a má za úkol spíše podkreslit význam slov.“ s. 48.
Věcné připomínky:

- Jaký název nesla Univerzita v Ústí nad Labem v době Dlouhého působení?
- VUS byl Laureátem Státní ceny Praha?
- Často používáte termín „nahodilé posuvky“. Je to odborný termín? Jsou skutečně 

nahodilé?
- Vyjádřete se k formulacím „třídobý rytmus“, s. 21, dvoudobé tempo, s. 22, rytmus alla 

breve, s. 44.
- Básník se nejmenoval Miroslav Florián, ale…

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: velmi dobře 

Datum: 3. 5. 2012 Podpis oponenta
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