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Diplomová práce Bc. Jiřího Červeného navazuje na autorovu práci bakalářskou,, která  je 
věnována historii Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla v Praze i v širším měřítku  vzdělávání 
zrakově postižených mladých hudebníků. Již ona bakalářská práce (byl jsem rovněž oponentem) 
byla zpracována s nevšední pečlivostí a hloubkou záběru a poskytla ucelený a smysluplný obraz 
dané problematiky pro každého, kdo má o ni zájem a třeba o ní dosud mnoho nevěděl.

Je možno říci, že diplomová práce naznačený obraz završuje. J. Červený zvolil velmi šťastně 
těžiště  v osobních výpovědích pamětníků několika generací lidí, kteří měli ke konzervatoři blízký 
vztah i vhled do jejího chodu i jejich problémů. Svědectví by ovšem nebyla plně sdílná a 
přesvědčivá, nebýt promyšleně sestaveného dotazníku, který sleduje logicky podstatné body. Z 
výpovědí jednotlivých respondentů (celkově několik desítek) se dovídáme spoustu velmi 
zajímavých informací i souvislostí dříve neobjevených. Zároveň se však autorovi též podařilo 
vystihnout atmosféru existence této jedinečné hudebně vzdělávací instituce. V neposlední řadě je 
nutno ocenit zájem o budoucnost školy, která rozhodně není bez problémů a různých variant řešení.

Při obhajobě je možno rozvinout celou řadu otázek. Uvedu několik konkrétních dotazů:
1) Konzervatoř J. Deyla se těší v posledních letech poměrně značné pozornosti, mnohem větší než 
jiné konzervatoře v ČR. Jaké důvody vidíte?
2) Co soudíte o hudebním vzdělávání dětí s kombinovanými vadami?
3) Co se odehrálo v roce 2006, kdy do děje vstoupil p. P. Šefl?
4) Co je problematického na pojmenování sálu?
5) Jaký byl bližší osud znamenitého pianisty Václava Zeleného?
6) Potřebují dnešní nevidomí Braillovo písmo?

Již z uvedeného je patrné, že diplomová práce Bc. Jiřího Červeného splňuje požadavky na 
práce tohoto typu kladené. Je zpracována přehledně, pečlivě a doplněna mnoha přílohami. Jazyková 
stránka je na odpovídající úrovni.

Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení:

V Praze dne 30.8.2015 PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=d48b0229ad848f767448bd82f514a6c2&tid=&do=main&doo=detail&did=149412

