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Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1
Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití 1
Hloubka a správnost provedené analýzy 1
Práce s prameny a literaturou 1
Logická stavba a členění práce 2
Jazyková a terminologická úroveň 3
Formální úprava a náležitosti práce 1
Vlastní přínos studenta 1
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1

Dílčí připomínky a návrhy
Z hlediska obsahového a formálního hodnotím práci vysoko, ovšem s těmito výhradami:

- Mnohé informace, hlavně v životopisné části, se zbytečně opakují dvakrát. 
- Kapitola 1.5 Instrumentální skladby se zabývá i jinými oblastmi Hanušovy tvorby.
- Kapitola 3.1 Textaři se poněkud míjí s tématem práce, pojednává totiž z větší části o autorech 

textů Hanušovy tvorby pro dospělé. 
Z jazykového hlediska autorka prokázala velmi dobré stylistické dovednosti, naprosto zbytečné jsou 
však 4 hrubé chyby, které práci znehodnocují. 

- Hanušovy byly čtyři roky (s. 12), co mi vypravovali hudební nástroje (s. 21), děti si píseň 
zazpívali (s. 25), osobnosti se setkali (s. 32)

Celkové posouzení práce 
Práce je významným přínosem ke zmapování české sborové tvorby pro děti. Zvlášť oceňuji, že se 
autorka neomezila jen na tiskem vydaná Hanušova díla, ale dohledala i řadu skladeb rukopisných, a 
poskytla tak podle mého názoru jejich vůbec první charakteristiku. Velice pozitivní je dále skutečnost, 
že do své práce zahrnula nejen skladby sborové, ale i instrumentální. 

Otázky pro diskuzi
- Osvětlete, čím je Světlo, op. 68 (s. 21) zaměřeno na dětského posluchače.
- Jaká je Vaše osobní zkušenost s provozováním sborového díla Jana Hanuše? 

Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze 24. 7. 2015 Podpis vedoucího práce
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