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se zaměřením na okres Praha-východ přináší ucelený pohled na
problematiku zájmové pěvecké činnosti dětí v oblasti sborového
zpěvu ve vybraném regionu. Výběr tématu je řízen nejenom osobním
zájmem diplomantky, ale též vědomím společenské aktuálnosti
problému a užitečnosti pro životní styl dítěte. 
Diplomantka přednesla autoreferát o hlavních záměrech práce a
prezentovala dosažené výsledky v powerpointové prezentaci. 
Reagovala na připomínky vedoucího práce a oponenta, týkající se
zejména cílů a záměrů citovaného výzkumu NIPOSu, vlivu tohoto
výzkumu na východiska teoretické části diplomové práce. Dále byly
upřesněny některé drobnosti v textu.
V diskusi byla otevřena otázka možné publikovatelnosti části
diplomové práce, věnované vzniku a historii festivalu Musica
Angelica, v rámci grantových aktivit města Brandýs n.L.-St.
Boleslav i procesu získávání výzkumných fakt, který často naráží na
neochotu respondentů. Závěr diskuse se týkal možného vlivu
výzkumných výsledků na vlastní sborovou praxi diplomantky. 
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