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Na první pohled z vnějšku se práce jeví originální, atraktivní, čtenář předpokládá, že se dozví 

zajímavé informace o tvorbě Jiřího Pavlici a o možnostech jejího využití v hudební výchově

na základní škole. V průběhu podrobnějšího seznamování se s předloženými výsledky 

diplomantčiny práce však čtenář postupně ztrácí původní zaujetí, tj. domněnku, že diplomová 

práce předestře originální nápady týkající se toho, jak je možné hudbou soudobého autora 

pozitivním způsobem ovlivnit zájem dětí a dospívající mládeže o hudbu vyšších uměleckých 

kvalit. 

Zásadní nejasnost se např. objevuje v kapitole 2.3 Lidová píseň v tvorbě Jiřího Pavlici. 

Na jejím počátku chybí vysvětlení, jakou roli lidová píseň v jeho tvorbě hraje, a především 

fakt, že v následující metodické části se bude autorka zabývat pedagogickou interpretací 

jednak Pavlicových úprav lidových písní, jednak jeho kompozicemi na lidové texty. (Obojí se 

ovšem pouze domýšlím, nikde to není objasněno. Navíc se čtenář postupně sám musí dovtípit, 

že některé předestřené Pavlicovy písně jsou na verše umělé.) V tomto směru jsou také podle 

mého názoru zbytečné pracně vytvořené tabulky na ss. 21, 23, 24. Chybí totiž jakýkoli 

komentář k tomu, jaká zjištění přinášejí. Tabulka na s. 21 je navíc, alespoň se tak domnívám, 

věcně chybná. (Autorem všech textů je J. Pavlica?) 

Na první pohled se jeví zajímavá také kapitola 3, zahrnující popisy metodické práce 

s písní podle C. Orffa, F. Sedláka, A. Tiché a E. Jenčkové. Jsou to ale skutečně jen popisy, 

bez jakéhokoli srovnání. Navíc v praktické části se autorka odvolává vždy pouze na názory 

Sedlákovy. Význam této kapitoly je tím zcela zpochybněn. 

Metodické postupy práce s jednotlivými písněmi nepřinášejí v podstatě nic nového, 

navíc z nich nikde nevyplývá, čím může zařazení Pavlicových písní hudební výchovu

obohatit. U některých příprav přímo vyvstává otázka – a co má tato práce společného 

s osobou J. Pavlici? V přípravách na hodiny se stavím kriticky k některým navrženým 

cvičením k rozezpívání, především na s. 72, které je naprosto nevhodné.

Z hlediska struktury je práce v naprostém pořádku, obsahuje všechny náležitosti 

vyžadované od graduační práce této úrovně.

Po formální a jazykové stránce mám k práci několik kritických připomínek: 



1) Odkazy. Ve faktografické části své práce se autorka při téměř každém věcném 

údaji (např. kdy a kde se dotyčný narodil) odvolává na zdroj. Odkazy tohoto typu jsou podle 

mého přesvědčení na místě pouze tehdy, když sdělují novou, ba převratnou informaci, která 

může být v rozporu s běžně dostupnými údaji. Jinak četbu textu neúměrně zatěžují. Naproti 

tomu, když autorka doslovně cituje myšlenku někoho jiného, je třeba zdroj přesně uvést, a to 

nejen publikaci, ale i stranu (např. s. 12).

2) Výčty na s. 13–15 nepatří do vlastního textu, ale případně do příloh. 

3) Používáme-li číselného značení, ukončujeme označení jednotlivých položek za 

číslicí tečkou, nebo závorkou, nikoli obojím současně (s. 44).

4) Z hlediska jazykového je práce na dobré úrovni, objevují se jen občas chybné 

předložkové vazby (např. věnovat se něčím, s. 36, učit někoho k něčemu, s. 37); autorka píše 

dvojím způsobem označení „měkké“ tóniny (molová i mollová); nesprávně je užito velké 

písmeno v názvu skladby Otvírání Studánek (s. 29). 

Závěr: 

Přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě. Autorce ukládám, aby při obhajobě osvětlila 

Pavlicův autorský podíl na metodicky zpracovaném písňovém repertoáru a zamyslela se nad 

tím, v čem spočívá jeho originalita, a může tím přispět k obohacení hodin hudební výchovy. 
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