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Dílčí připomínky a návrhy
Práce velmi zajímavá po obsahové stránce je místy poznamenaná drobnými 
nedostatky. Projevuje se to někdy v méně pečivé volbě příkladů, např. ve srovnání  
textové a hudební části u M. Dlouhého a L. Janáčka v písni Komu kytka (lidová 
píseň, s.40). Po stránce jazykové se některé věty a jednotlivé výrazy blíží hovorové 
češtině – např. s. 12 dole, s.18, nedokončená věta na s. 39. Výjimečně se objeví
pravopisné chyby, např. chybná interpunkce na s. 18. Výhrady je možné mít ke 
grafické stránce notových příkladů skenovaných z rukopisů, které nejsou  vždy dobře 
čitelné.

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky
Studentka předkládá zcela originální práci, která poprvé souborně přináší seznámení 
s vokální tvorbou Milana Dlouhého a jeho skladatelskou a pedagogickou osobností. 
Při analýze písňových cyklů a sborových skladeb využívá především své  dlouholeté 
praxe sólové zpěvačky a osobní znalost skladatele, který byl řadu let jejím učitelem. 
Práce o celkovém počtu 60 stran je logicky a přehledně členěna a obsahuje všechny 
náležitosti kladené na bakalářskou práci.
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Otázky pro diskuzi
Uveďte, která díla M. Dlouhého by bylo možné využít ve školní hudební výchově.

Práci doporučuji k obhajobě.
Navržená výsledná známka: v ý b o r n ě
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