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Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Jana Pavlíčková
Datum narození: 31.07.1990
Identifikační číslo studenta: 53342600

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy anglický jazyk — hudební výchova

Identifikační číslo studia: 414464
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Výběr anglické sborové literatury se zaměřením na dětské a ženské
pěvecké sbory

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.

Datum obhajoby : 23.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila východiska, cíle, metody a výsledky práce.

Teoreticky zdůvodnila východiska a předpoklady ke splnění cílů,
dále představila metody a formy své analytické práce. Objasnila
metodologii své práce a definovala její výsledky. Vedoucí zhodnotila
autorčin záměr a jeho výsledky, vyzdvihla úroveň činnosti,
teoretický základ jako východiska pro analytickou činnost i dopad do
pedagogické praxe. Oponentka ocenila výběr tématu a
analyzovaných skladeb včetně užitečnosti pro praxi. Vyjádřila
připomínku k nadbytečnosti typologie hlasů, autorka však na tuto
připomínku reagovala uspokojivě a vysvětlila důvody pro zařazení
svého textu. K vývoji sborového zpěvu v Anglii oponentka
konstatovala vyčerpávající charakter kapitoly a komplexnost pohledu
i zaměření na repertoár, který by měl být v českém prostředí z
důvodu svých estetických kvalit šířeji uváděn. Oponentka položila
dále dotaz na rozdíly mezi britskou a irskou sborovou tvorbou a na
frekvenci irského repertoáru v Anglii. Dotazy autorka zodpověděla
uspokojivě. 

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. ............................
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